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COMUNICAT.   
 
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles us informem dels 
drets i deures dels treballadors/es municipals davant de l’auditoria informàtica 
que està realitzant la Corporació. 
 
La CATAC-IAC Cubelles ha manifestat de forma reiterada, que la revisió o 
accés als ordinadors personals s'ha de comunicar als treballadors/es i 
s'ha de realitzar davant de la presència del propi treballador/a, tenint dret 
a que assisteixi un representat dels treballadors/es. 
 
L'Estatut dels Treballadors estableix la inviolabilitat de la persona del 
treballador/a, establint que a les inspeccions i registres realitzats sobre la 
persona d’un treballador/a i els seus efectes personals - entre els quals la 
jurisprudència de forma reiterada inclou els equips informàtics i arxius de 
correus electrònics del treballador/a- comptarà amb l’assistència d’un 
representant legal dels treballadors/es.  
 
Cal afegir que l’ordinador és un instrument útil per a l’emissió o recepció de 
correus electrònics, que poden quedar afectat en aquest cas, no només pel dret 
al secret de les comunicacions de l’art. 18.3 CE (ja és indubtable que la 
utilització d’aquest procediment suposa un acte de comunicació), sinó també el 
dret a la intimitat personal (art. 18.1 CE), en la mesura que aquests correus o 
email, escrits o ja llegits per seu destinatari, queden emmagatzemats a la 
memòria del terminal informàtic utilitzat.  
 
L’existència d’un Manual de bons usos, o la justificació de pràctiques 
realitzades per part de l'Ajuntament a l’empara de jurisprudència de sentències 
de casos concrets del Tribunal Suprem, en cap cas pot comportar manllevar 
drets fonamentals dels treballadors/es. La realitat jurídica és que el Tribunal 
Suprem està obligat acatar les sentències del Tribunal Constitucional, i en 
aquest sentit, les sentències del màxim òrgan judicial, són clares en allò que es 
refereix a la defensa d’aquests drets fonamentals (STC 110/1984, de 26 de 
novembre; STC 119/2001, de 24 de maig; STC 70/2009, de 23 de març,  FJ 2; 
STC 159/2009, de 29 de juny, FJ 3; STC 233/2005, de 26 de setembre, FJ 4; 
STC 173/2011, de 7 de novembre, FJ3 i 4, entre d’altres), que al mateix són un 
reflex de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
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En resum, en relació a drets i deures dels treballadors/es cal recordar: 
 
 

 L'Ajuntament té dret a l’accés dels seus mitjans de producció 
(ordinadors). 

 
 El treballador/a ha de ser informat prèviament quan la corporació vulgui 

accedir al seu ordinador. 
 

 El treballador/a té dret a ser present quan s’accedeixi al seu ordinador i 
a sol·licitar l’assistència d’un representant legal dels treballadors/es. 

 
 
 
Finalment, des de la CATAC-IAC Cubelles considerem que els representants 
dels treballadors/es poden ser una eina de mediació per a facilitar i agilitzar la 
tasca que legalment té reconeguda l'Ajuntament, com és l’accés als seus 
mitjans de producció, salvaguardant els drets fonamentals a la intimitat, 
privacitat en les comunicacions o llibertat sindicals dels treballadors/es.  
 
Tanmateix, per part dels responsables polítics no s'ha informat ni comunicat 
al representants dels treballadors/es en que consisteix aquesta auditoria 
ni quina és la seva finalitat (conèixer l’ús que fan els treballadors/es 
d’Internet, avaluar i quantificar l’existència de software sense la corresponent 
llicència, etc). De la mateixa forma, que tampoc va ser objecte de cap tipus 
de debat, comunicació o negociació el "Manual de bones pràctiques dels 
usuaris dels recursos informàtics de l'Ajuntament de Cubelles" aprovat enguany 
per la Junta de Govern.  
 
 
Cubelles, 18 d’octubre de 2012  

 
 
 
 

TOTS I TOTES DECIDIM!! 
Els nostres drets no es negocien !! 
 
 
 


