
Suxestión ao Concello de Marín para que empregue as comunicacións  electrónicas cos seus
empregados e garanta o acceso remoto seguro

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2015

Sra. alcaldesa:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D…………...

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, esencialmente, indícanos que como funcionario ao servizo desa entidade
local (na actualidade en baixa por incapacidade temporal) solicitou desa alcaldía a remisión
das súas nóminas por medio do correo electrónico corporativo, séndolle negada a súa
pretensión. Cita o reclamante a Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos que regula, entre outros aspectos, os dereitos que os cidadáns teñen para
relacionarse por medios electrónicos coas administracións públicas e para acceder a
documentación.

2. Ante iso requirimos información a esa alcaldía, rexistrada de entrada o pasado 24 de
febreiro.

No informe achegado, asinado pola técnica de persoal e emprego dese concello, explicitan:

Á vista da requerimento de emisión de informe efectuado polo Valedor do Pobo, con
data de entrada no Rexistro do Concello de 6 de febreiro de 2015, en relación coa queixa
presentada polo Sr. Don …………………………., ao serlle denegada a súa pretensión de
remisión das súas nóminas por correo electrónico ( R.11.Q/188/15), INFORMASE:

Que por parte do Sr. ………….. remitiuse ao correo electrónico que esta funcionaria ten
asigando como empregada municipal, solicitude de remisión, por dita vía, da súa nómina
correspondente ao mes de novembro de 2014 e copia do traslado á Xunta de Persoal das
resolucións relativas a horas extras e productividades aboadas no mes de novembro de
2014.

En data 9 de decembro de 2014, a funcionaria que suscribe Ile respostou que non no
podía remitir por email, máis indicoulle que se o funcionario así o quixese podía enviarllo
por correo certificado ao seu domicilio.

Expediente: R.11.Q/188/15



Segundo o requirimento do Valedor, o Sr. ………………….. basea a súa queixa no dereito
dos cidadáns a relacionarse por medios electrónicos coas administracións públicas e para
acceder á documentación.

Certo é que a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
Servizos Públicos recolle, no seu artigo primeiro, o dereito dos cidadáns a relacionarse
coas Administracións públicas por medios electrónicos, sendo unha das súas finalidades
recollidas no artigo 3 da Lei a de facilitar o acceso dos cidadáns por medios electrónicos
á información.

Agora ben, para elo, segundo o artigo 4, debe de respectarse o dereito á protección de
datos de carácter persoal, así como o dereito o acceso a información "a través de
sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible”.

O artigo 27 da devandita norma, no seu apartado 3 prevé que "las comunicaciones a
través de medios electrónicos serán váildas siempre que exista constancia de la
transmisión y recepción, de su fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se
identifique fidedigmanete al remitente y destinatario de las mismas".

Para que se produza a identificación fidedigna, neste caso do remitente, o mesmo debe
de identificarse mediante unha firma ou certificado dixital que deixe constancia da súa
identidade, extremo este que non acontece co correo electrónico remitido polo Sr.
………………… e que impedía identificalo como o remitente do mesmo, polo que se Ile
ofreceu a posibilidade de remitirlle a información a través de correo certificado dirxido
ao seu nome e ao seu enderezo postal, xeito este que permitiría ter constancia da persoa
que recibe a documentación.

Polo tanto, en nigún momento se Ile denegou ao Sr. ………………………. o dereito a acceder
a documentación solicitada, máis o mesmo no reunía os requisitos previsto na normativa
para a remisión electrónica dos mesmos ao non constar a identidade do remitente do
correo electrónico nin a seguridade da comunicación, motivo polo que se Ile deu a
posibilidade de remitirllo por correo certificado.

ANÁLISE

Efectivamente, como mencionan tanto o reclamante como a técnica do Concello de Marín, a
norma de referencia é a Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos. Efectivamente, no artigo 3, onde se especifican as
finalidades da lei, exponse algúns dos principios aplicables co obxecto das discrepancias
apreciadas nesta queixa entre empregado-empregador do Concello de Marín como (1) a
necesidade de facilitar o exercicio de dereitos e o cumprimento de deberes por medios
electrónicos; (2) facilitar o acceso por medios electrónicos dos cidadáns á información e ao
procedemento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que



limiten dito acceso; (3) crear as condicións de confianza no uso dos medios electrónicos,
establecendo as medidas necesarias para a preservación da integridade dos dereitos
fundamentais, e en especial, os relacionados coa intimidade e a protección de datos de
carácter persoal, por medio da garantía da seguridade dos sistemas, os datos, as
comunicacións, e os servizos electrónicos; (4) promover a proximidade co cidadán e a
transparencia administrativa, así como a mellora continuada na consecución do interese
xeral; (5) contribuír á mellora do funcionamento interno das Administracións Públicas,
incrementando a eficacia e a eficiencia das mesmas mediante o uso das tecnoloxías da
información, coas debidas garantías legais na realización das súas funcións; (6) simplificar os
procedementos administrativos e proporcionar oportunidades de participación e maior
transparencia, cas debidas garantías legais e (7) contribuír ao desenvolvemento da
sociedade da información no ámbito das Administracións Públicas e na sociedade en xeral.

Certo é que no acto administrativo do Concello de Marín sometido a controversia, este
Valedor do Pobo non pode apreciar mala intencionalidade, xa que en todo momento se está
a facilitar ao reclamante unha vía alternativa (correo certificado) para achegarlle a
documentación solicitada.

Non obstante, as entidades públicas temos que traballar arreo para conseguir avanzar no
uso das novas ferramentas da comunicación en aras a mellorar a nosa eficacia e eficiencia
como indica a norma de referencia. O emprego do correo corporativo como canle para
remitir as documentacións persoais propias do cidadán, neste caso empregado do concello,
debe ser tida en conta. Pártese de que o acceso remoto a esta ferramenta de traballo, de
terse habilitado como se deduce da queixa, está a cumprir cos estándares de seguridade
pertinentes. Non sería apropiado, por outra banda, a utilización de contas de correo
electrónico alleas á entidade pública, dadas as dificultades de poder identificar con certeza
aos seus titulares.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Marín
a seguinte suxestión:

Que proceda a empregar o correo electrónico corporativo nas súas comunicacións
cos seus empregados públicos e que adapte os accesos internos e remotos (estes
últimos en caso de permitilos) aos estándares de seguridade necesarios para
garantir en todo momento a protección dos datos remitidos e a identificacións dos
usuarios.


