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Núm. 1104
AJuntAment de BlAnes

Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un reglament

Aprovat definitivament en execució de l’acord plenari de data 31 de 
maig de 2012 el Reglament d’ús dels recursos i sistemes informà-
tics de l’Ajuntament de Blanes, es fa públic el seu contingut íntegre, 
d’acord amb el previst a l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim 
Local, per tal que entri en vigor. 

REGLAMENT D’ÚS DELS RECURSOS I SISTEMES INFORMÀ-
TICS DE L’AJUNTAMENT DE BLANES

1.- Exposició de motius.

Els recursos informàtics que l’Ajuntament de Blanes posa a disposi-
ció del seu personal, han de servir per a la realització de les tasques 
i funcions pròpies de cada lloc de treball i no es poden utilitzar de 
forma que interfereixin les tasques i funcions assignades ni el nor-
mal funcionament d’aquests recursos. 

Aquest reglament estableix tot un seguit de normes i pautes de 
conducta. Es fonamenta en l’obligació del personal de destinar els 
recursos informàtics a les tasques assignades i en l’obligació de 
l’Ajuntament de Blanes de verificar aquesta correcta utilització, tot 
respectant el dret dels treballadors a què es respecti la seva intimitat. 

Qualsevol actuació contrària a allò que s’estableix en aquest regla-
ment, podria determinar l’aplicació de mesures correctores i/o del 
règim disciplinari corresponent. 

1.1.- La utilització dels recursos i sistemes informàtics per part de 
la representació sindical, està permesa en el marc que reconeix la 
legislació vigent.

2.- Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest reglament té per objecte establir els criteris generals per a 
l’adequada utilització dels recursos i sistemes informàtics de l’Ajun-
tament de Blanes i  donar normes i recomanacions, per fer consci-
ents a tot el personal de la importància d’un ús responsable a tots 
els nivells. 
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Estan subjectes a l’aplicació del reglament totes les persones que tre-
ballen per l’Ajuntament, amb independència de la seva vinculació 
contractual. 

L’extinció de la relació laboral amb l’Ajuntament o alguns dels or-
ganismes o empreses als quals es dóna servei informàtic o el trasllat 
a un altre lloc de treball, implicarà que l’usuari ha de deixar intactes 
tots els arxius i documents d’us professional. En el supòsit que exis-
teixin còpies d’arxius personals o confidencials, l’usuari haurà de 
gestionar la seva eliminació o traspàs, posant-se en contacte, en cas 
de dubte amb el seu administrador de xarxa. 

3.- Valor dels documents i de la informació.

D’acord amb la normativa de procediment administratiu, els docu-
ments emesos per l’Ajuntament per mitjans electrònics, informàtics 
o telemàtics, tindran validesa i eficàcia i s’integraran a l’expedient 
corresponent, ja sigui un expedient electrònic o de caràcter mixt. Per 
aquest  motiu el personal ha d’evitar tota actuació o manipulació 
dels documents i aplicacions informàtiques no autoritzada expres-
sament. Cap usuari pot accedir o alterar el contingut d’un docu-
ment o de la informació si no està habilitat per fer-ho.

El personal que treballi amb informació que contingui dades de ca-
ràcter personal o bé que per la seva naturalesa hagi estat classificada 
com a confidencial, haurà d’extremar les precaucions i no es podrà 
enviar a terceres persones, oficines, unitats o centres diferents dels 
receptors autoritzats, en virtut del compliment de la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter per-
sonal (LOPD) i del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administra-
ció electrònica. 

La conservació dels documents de les administracions públiques 
està regulada a la llei 10/2001 d’arxius i documents. L’eliminació de 
documents sense observar els procediments legalment establerts, 
pot comportar responsabilitats penals.

Els arxius, dades i documents de la corporació, s’han d’utilitzar per 
al desenvolupament de les funcions encomanades, és a dir amb fi-
nalitats professionals dins de l’àmbit públic que es tracti

4.- Identificació i accés de cada usuari

Cada usuari té assignat un perfil propi que li permet accedir als re-
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cursos i elements necessaris per a portar a terme les seves funcions i 
responsabilitats. En conseqüència únicament ha d’accedir a aquests 
recursos i elements i no pas a d’altres, ni a les àrees restringides dels 
sistemes informàtics de l’Ajuntament o de tercers. 

Cada persona és responsable de la confidencialitat de la contrasenya 
o contrasenyes que li permeten accedir als sistemes informàtics. No 
podrà comunicar-la a una altra persona. L’incompliment d’aquesta 
prohibició es considerarà una falta contra la seguretat dels sistemes 
informàtics de l’Ajuntament. D’altra banda, si comuniqués o perme-
tés que un altre conegui la seva contrasenya, podria ser responsable 
dels actes realitzats per la persona que la utilitzi inadequadament. 
En el cas que l’usuari sàpiga o cregui que altres persones coneixen la 
seva contrasenya caldrà que ho comuniqui a Recursos Tecnològics 
per poder procedir a la seva anul·lació i canvi.

5.- Instal·lació de maquinària i de programes

L’Ajuntament és el responsable dels programes i aplicacions que 
s’utilitzen en els seus sistemes. Ha de vetllar per a què es respectin 
els drets de propietat intel·lectual sobre aquests programes,  per a 
què siguin els més adequats per al compliment de les seves finali-
tats i què compleixin amb les exigències de la normativa de proce-
diment administratiu. L’article 45.4 de la Llei 30//1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, estableix que correspon a l’Ajuntament  l’aprovació 
prèvia dels programes i aplicacions electrònics, informàtics i tele-
màtics que hagin de ser utilitzats. En conseqüència, cap usuari pot 
instal·lar en els sistemes informàtics còpies de qualsevol programa, 
sense autorització prèvia i expressa del departament de Recursos 
Tecnològics. 

La realització de còpies o descàrregues il·legals, sigui en suports 
corporatius o en dispositius particulars, la transmissió de música, 
pel·lícules i obres d’altres persones és considerat com una infracció 
contra el dret de la propietat intel·lectual i per tant, l’usuari està 
incorrent en les responsabilitats que correspongui d’acord amb la 
normativa vigent. 

5.1.- Impressores.

Únicament es poden imprimir els documents necessaris pel correcte 
desenvolupament del treball o per incorporar-los a expedients de 
l’Ajuntament. 
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Cada persona és responsable directa de la sol·licitud, emissió i reco-
llida de còpies en paper o escannejades i ha de protegir la informa-
ció que continguin, evitar que s’extraviïn, o que es pugui fer un us 
inadequat.

Sempre que es pugui, s’evitarà la impressió en paper i es farà còpia 
escanejada. 

La utilització per a fins personals o professionals, aliens a l’activi-
tat de l’Ajuntament podrà comportar responsabilitats per l’usuari 
d’acord amb la normativa vigent. 

5.2.- Recursos informàtics mòbils

S’inclouen dins d’aquesta categoria els ordinadors personals, assis-
tents personals digitals (PDA), tablet PC, telèfons mòbils, dispositius 
interns i externs d’emmagatzematge. Aquest tipus de dispositius 
estaran sota la custodia de l’usuari que l’utilitza o de l’administra-
dor de xarxa assignat pel responsable, que hauran d’adoptar les me-
sures necessàries per evitar que hi accedeixin persones no autorit-
zades, així com la seva sostracció, danys o manipulació incorrecta.
Els suport de còpia (CD, DVD, memòries USB, discs durs externs o 
similars) només han de ser utilitzats en casos excepcionals i previ 
coneixement dels respectius caps d’àrea o unitats, els quals comu-
nicaran aquesta necessitat al departament de Recursos Tecnològics. 
L’Ajuntament té l’obligació de registrar els usuaris autoritzats a 
disposar d’aquests suports. En qualsevol cas la persona que estigui 
autoritzada a utilitzar un d’aquests suports no el podrà destinar a 
altres usos, ha de garantir-ne la custòdia segura i ha d’evitar qual-
sevol acció que posi en perill la necessària reserva de la informació.

6.- Utilització del correu electrònic i d’Internet

El correu electrònic corporatiu i l’accés a Internet són recursos po-
sats a disposició dels usuaris per desenvolupar les tasques i funci-
ons assignades. L’Ajuntament no n’autoritza la utilització per cap 
altra finalitat ni per a interès personal de l’usuari. 

De forma general, els missatges de correu electrònic enviats des de 
comptes propis de l’Ajuntament, han d’incorporar una identificació 
del remitent i el text normalitzat d’advertiment al receptor en cas de 
no ser la persona a qui es destinava. 

La navegació per Internet ha d’obeir estrictament a fins professio-
nals en l’àmbit públic i haurà de ser l’adequat a cada lloc de treball.
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6.1 Sistemes de control intern

Els serveis informàtics de l’Ajuntament estan autoritzats a efectuar 
la detecció i eliminació de tots els elements que, sense tenir relació 
amb les funcions a exercir en el lloc de treball, puguin causar pro-
blemes en el normal funcionament dels sistemes i recursos informà-
tics. És el cas de jocs, protectors de pantalles que consumeixin molta 
energia, arxius d’àudio i vídeo no relacionats amb el lloc de treball, 
aplicacions instal·lades sense autorització, entre altres. L’Ajunta-
ment podrà utilitzar els mitjans electrònics que consideri necessaris 
per detectar abusos. 

6.2.- Definició d’abús

Són tots aquells actes que ultrapassin els objectius habituals del 
servei i perjudiquin directa o indirectament els usuaris o el funci-
onament normal de l’Ajuntament. Una utilització inadequada del 
correu electrònic pot comportar greus problemes per als interessos 
públics i responsabilitats de l’Ajuntament, així com danyar la imat-
ge de l’Ajuntament davant la ciutadania. 

Es permet un ús restringit i prudent a efectes de complir amb obli-
gacions relatives i qüestions personals o familiars raonables, sempre 
i quan es faci de manera puntual i sense detriment de les responsa-
bilitats del lloc de treball. 

6.2.1.- Tipus d’abús

- Utilitzar el correu electrònic per finalitats personals, alienes al 
compliment de les tasques assignades. 

- Enviar missatges massius en cadena o de tipus piramidal, ja si-
guin amb o sense annexos de gran capacitat, sense un objectiu 
professional. 

- Enviar missatges inadequats, ofensius, amb contingut discriminato-
ri per raons de gènere, sexe, edat, discapacitat, que promogui l’asset-
jament sexual o moral, que  inciti a la violència i en general de contin-
gut que atempti d’alguna manera contra la dignitat de les persones. 

- Crear i/o utilitzar llistes de distribució per finalitats alienes a l’ac-
tivitat del lloc de treball.

- Enviar missatges de correu infectats amb virus, de manera inten-
cionada.

- Accedir a bústies diferents de les personals sense consentiment 
escrit o delegació autoritzada expressament en el sistema.

- Llegir, esborrar, copiar o modificar missatges de correu electrònic 
o arxius d’altres usuaris.
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- Utilitzar la xarxa per jocs en línia, jocs d’atzar, sorteig, apostes o 
similar.

- Fer descàrregues de vídeo, àudio o altres materials no relacionats 
amb l’activitat professional. 

- Accedir a debats en temps real, xats, fòrums de discussió o simi-
lars, que no tinguin relació amb les funcions assignades.

- Distorsionar o falsejar els registres històrics d’activitat (LOG) del 
Sistema.

- Desxifrar les claus, els sistemes o els algoritmes de xifrat i qualse-
vol altre element de seguretat.

- Destruir, alterar o inutilitzar les dades, els programes o els docu-
ments electrònics de l’Ajuntament o de tercers sense autorització 
expressa.

- Obstaculitzar voluntàriament l’accés d’altres usuaris a la xarxa 
mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics i telemà-
tics, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin 
errors en els esmentats sistemes.

- Accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de l’Ajunta-
ment o de tercers.

- Introduir voluntàriament programes, virus, macros, applets, con-
trols ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de ca-
ràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus 
d’alteració en els sistemes informàtics de l’entitat o de tercers.

- Introduir continguts obscens, immorals o ofensius als sistemes i a 
la xarxa corporativa.

- Accedir a pàgines web amb contingut il·legal o que atempti con-
tra la dignitat, la privacitat o confidencialitat de les persones. 

I en general, 

- Qualsevol ús que perjudiqui els interessos dels ciutadans, el re-
coneixement social de l’Ajuntament i dels serveis que ofereix, la 
dignitat de les persones, els drets de propietat intel·lectual o in-
dustrial o altres protegits per l’ordenament.

6.2.2.- Conseqüències de la comissió d’abusos

L’Ajuntament està obligat a actuar en cas que es detectin indicis fo-
namentats d’un ús il·lícit o abusiu d’aquestes eines. En conseqüèn-
cia ha d’arbitrar els mitjans de control necessaris. L’Ajuntament 
realitzarà les comprovacions que consideri oportunes i, si fos neces-
sari, realitzarà una auditoria en l’ordinador de l’empleat/da o en els 
sistemes que ofereixen el servei, que es farà amb total respecte a la 
dignitat i la intimitat de la persona. 
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En el cas que fos necessari realitzar alguna classe d’inspecció que 
pogués vulnerar el dret a la intimitat dels usuaris o el secret de les 
comunicacions, aquesta es portaria a terme en presència de l’usuari 
i, si fos la seva voluntat, d’una altra persona que ell mateix designés.

Davant un incompliment del reglament o un abús demostrat,  
l’Ajuntament podrà determinar les restriccions que consideri opor-
tunes en la utilització dels seus recursos i sistemes informàtics per 
part de l’usuari, així com l’aplicació del règim disciplinari.

El que es fa públic per al coneixement en general.

Blanes, 22 de gener de 2013 

Josep Marigó i Costa
Alcalde


