RESPOSTA DE L'ADMINISTRACIÓ AL RECURS DE
CANCEL·LACIÓ DE TELÈFON MÒBIL DEL
FITXER REGISTRE DE LA DGP
Hem rebut resposta de l’administració a les sol·licituds administratives on els
companys/es demanàveu la cancel·lació de dades personals, en aquest cas, la del telèfon
mòbil personal continguda en el fitxer Registre de gestió de personal de la Direcció
General de la Policia.
En l'escrit de resposta l’Administració dóna arguments normatius, article 5.4 de la Llei
orgànica 2/1986, de 13 de març de forces i cossos de seguretat i article 47 de la Llei
10/1994 de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
Cal destacar l'esment que fa l'Administració a l’article 11 de la Llei 10/1994 de la Policia
de la Generalitat, en el que argumenta que la nostra dedicació ha de ser total i amb
disponibilitat per intervenir sempre en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana. Per la
qual cosa, l'Administració manifesta que cal garantir la localització de cada un de
nosaltres, considerant que la manera més eficaç és mitjançant telèfon mòbil personal de
cada agent.
Des de serveis jurídics entenem que davant d'aquesta resposta cal interposar Recurs
d’Alçada davant al Director General de la Policia. Els companys/es que vàreu
presentar el passat mes de gener la corresponent sol·licitud administrativa per tal que es
cancel·lés la dada personal del telèfon mòbil indicant com adreça a efectes de
notificacions la del sindicat, esteu en termini fins el 7 de d’abril de 2012 per presentar
Recurs d’Alçada. Si voleu seguir el procediment cal que ompliu les dades i registreu
l’escrit de recurs que teniu a continuació d'aquest comunicat.
Pel que fa als recursos presentats per la retenció d’IRPF en la nòmina del passat mes de
desembre, atès que finalment vàrem cobrar la totalitat abans de finalitzar l’any, entenem
que la pretensió que presentàvem en la sol·licitud ja queda satisfeta
Per a qualsevol aclaració o dubte poseu-vos en contacte amb els serveis jurídics del
sindicat.
Serveis Jurídics del CAT

CATalunya,

28 de març de 2012

AL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
En/Na ......................................................................................, agent del Cos de
MM.EE., amb TIP ................... i domicili a efectes de notificacions a C/ CRISTOFOL
DE MOURA 105-111, 08019, 2 pis porta BARCELONA, davant l’ILM. Sr.
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA comparec i com millor escaigui en dret DIC:
Que per medi del present escrit vinc a interposar RECURS d’ALÇADA contra la
Resolució del subdirector general de Recursos Humans de la Direcció General de la
Policia de data 23 de febrer de 2012, notificada el dia 8 de març, que desestima la
sol·licitud de cancel·lació de la dada personal del telèfon mòbil personal del senyor
....................................................................................que consta en el fitxer Registre de
gestió de personal de la Direcció General de la Policia (GP) gestionat per la Direcció
General de la Policia del Departament d’Interior.
Fonamento el Recurs en les següents Al.legacions:

FETS

PRIMER.-

En
data
16
de
gener
de
2012,
el
recorrent,
..............................................................................................................,
amb
TIP..................., ha presentat sol·licitud demanant l’eliminació i cancel·lació de la dada
del telèfon mòbil personal del fitxer que conté les seves dades personals, atès que entén
que en els darrers mesos l’Administració n’està fent un ús inadequat.

SEGON.- En data 23 de febrer de 2012 es dicta Resolució

desestimatòria per part
del subdirector general de Recursos Humans fent-se constar literalment en el fonament
de dret quart:
“En aquest sentit, escau significar que la dedicació professional que s’exigeix als
membres del Cos de Mossos d’Esquadra en l’apartat cinquè de l’article 11 de la Llei
10/1994 de la Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra , en termes que demanden
una dedicació total i una disponibilitat per intervenir sempre , en tot moment i en tot lloc
,estiguin o no estiguin de servei, en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana,
requereix, per la seva part, garantir la seva localització dins i fora dels horaris de servei i
es trobin o no físicament presents a la seu de la seva unitat policial. Particularment ,
quan es tracta de funcionaris del Cos adscrits a especialitats policials que, per les seves
característiques especifiques, requereixen que en un determinat nombre de funcionaris
realitzin un servei de guàrdia no presencial , essent el requeriment telefònic la via
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utilitzada tant per respondre el mateix , com per incorporar-se físicament a la prestació
del servei policial”.

TERCER.-

L’administració ha facilitat al funcionari recorrent equipament
complert d’uniformitat, pistola, munició i resta d’estris necessaris pel desenvolupament
de la seva tasca, però no li ha facilitat telèfon mòbil ni aparell de mensatel.

Als anteriors fets són d’ aplicació els següents

FONAMENTS DE DRET
I.- Inexistència de normativa legal que obligui al recorrent de disposar d’un telèfon
mòbil, és a dir adquirir-lo i mantenir-lo a les seves expenses, per tal que l’administració
el pugui localitzar.
Aquesta inexistència suposaria que el recorrent pot donar de baixa la línia telefònica ,
no adquirir-ne una de nova i per tant la dada que constaria als arxius del fitxer GP ,
seria no sols obsoleta sinó absolutament inoperativa per la finalitat invocada per
l’administració.
Aquest simple raonament fa decaure tota l’argumentació continguda al fonament de dret
tercer de la Resolució recorreguda i per tant la dada ha d’esser esborrada..

II.- Obligació de l’Administració de facilitar un aparell de

telèfon mòbil i abonar la
quota d’alta , manteniment i trucades que es realitzin en actuació professional, aquesta
obligació esdevé de l’argumentat amb el fonament de dret tercer de la Resolució
recorreguda i del disposat a la Llei 10/1994 d’1 de juliol de la Policia de La
Generalitat-Mossos d’Esquadra en els seus articles 39, 40, en especial 40.b.5 i 43.

III.-

No existeix per tant incompatibilitat entre el sol·licitat i l’eficàcia en el
compliment del servei sempre que l’administració faciliti els estris i per d’altra banda
les interpretacions restrictives ho són a favor de l’administrat i no de l’administració,
per la qual cosa la Resolució recorreguda ha de ser revocada , sens perjudici que
s’acordi facilitar al recorrent un telèfon mòbil que sigui propietat de l’administració i
una línia telefònica també a càrrec de l’administració,

En virtut de l’exposat ,
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AL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
SOL·LICITO: Que tingueu per presentat aquest escrit amb la seva còpia, el
vulgueu admetre’l i tingueu per interposat RECURS d’ALÇADA contra la Resolució
del subdirector general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia de data
23 de febrer de 2012, notificada el dia 8 de març, que desestima la sol·licitud de
cancel·lació de la dada personal del telèfon mòbil personal del senyor
.................................................................................................... que consta en el fitxer
Registre de gestió de personal de la Direcció General de la Policia (GP) gestionat per la
Direcció General de la Policia del Departament d’Interior i estimant les anteriors
Al·legacions acordeu:

Primer.-

Revocar la Resolució del subdirector general de Recursos Humans de la
Direcció General de la Policia de data 23 de febrer de 2012, notificada el dia 8 de març,
que desestima la sol·licitud de cancel·lació de la dada personal del telèfon mòbil
personal del senyor ..................................................................................... que consta en
el fitxer Registre de gestió de personal de la Direcció General de la Policia (GP)
gestionat per la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior per no ajustarse a dret i per tant ordeneu cancel.lar la dada personal del telèfon mòbil personal del
senyor ............................................... que consta en el fitxer Registre de gestió de
personal de la Direcció General de la Policia (GP) gestionat per la Direcció General de
la Policia del Departament d’Interior

Segon.-

Si les necessitats del servei ho exigeixen , ordenar es lliuri a l’agent
............................................. un terminal de telèfon mòbil així com una línia de telèfon
mòbil, el manteniment de la qual anirà a càrrec de l’administració, pel desenvolupament
de la seva tasca com a Policia.

Per ser just ho demano a BARCELONA a .............. d .................. de 2012
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