           
        
    

   

La reversió del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals
i centres docents públics D6DQWD&RORPDGH*UDPHQHWGHVG¶XQDSHUVSHFWLYD
laboral

(OSUHVHQWLQIRUPHSUHWpQDQDOLW]DUGHVG¶XQSHUVSHFWLYDHVWULFWDPHQWODERUDO
el proFHGLPHQW G¶DVVXPSFLy directa del servei de neteja interior dels edificis,
dependències municipals i centres docents públics a Santa Coloma de Gramenet per
part de O¶$MXQWDPHQW (V SDUWLUj GH OD EDVH GH UHYHUVLy GHO VHUYHL DPE JHVWLy
municipal directa (article 283 de la Llei de Contractes del Sector Públic), i no pas a
WUDYpV G¶XQD VRFLHWDW PHUFDQWLO PXQLFLSDO FRP pV *5$0(3$5. 6$  L HV
fonamentarà sobre les principals conclusions fàctiques i jurídiques que disposa
O¶LQIRUPHHPqVSHUSDUWGHUniaudit Oliver Camps, S.L.

1.- Consideracions prèvies.
$EDQVG¶HQWUDUDDQDOLW]DUSURIXVDPHQWHOVGLIHUHQWVHOHPHQWVLPHFDQLVPHV
que juguen en aquest supòsit, cal definir un seguit de paràmetres que ens permetran
emmarcar les qüestions fàctiques i jurídiques que prenen part.
'¶XQD EDQGD O¶DFWXDO VHUYHL GH QHWHMD GH OHV GHSHQGqQFLHV PXQLFLSDOV HV
troba externalitzat a una tercera empresa, concretament a LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO, S.A. (LIMASA) en virtut del contracte que fou licitat i que es va
formalitzar en data 26 de febrer de 2010, per una durada de quatre anys prorrogable
fins a un màxim de dos anys més.
'¶DOWUDEDQGDFDOGHILQLUTXLQDpVODQDWXUDOHVDMXUtGLFDGHOVHUYHLGHQHWHMD
de les dependències municipals, a fi i efectes de poder determinar el règim aplicable
i les conseqüències (econòmiques, de limitació pressupostària, de contractació del
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personal, etc.) que sobre ell es prediquen. Sense necessitat gaires disquisicions, i
IHQWUHIHUqQFLDDOD/OHLGH%DVHVGHO5qJLP/RFDO /OHLGHG¶DEril), que al
seu article 26.1 regula quins són els serveis públics que han de prestar
necessàriament les entitats locals, considerant que Santa Coloma de Gramenet té
XQD SREODFLy VXSHULRU D  KDELWDQWV O¶DMXQWDPHQW KD GH SUHVWDU HOV VHJHQWV
serveis: «enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment
GRPLFLOLDULG¶DLJXDSRWDEOHclavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació
GH OHV YLHV S~EOLTXHV FRQWURO G¶DOLPHQWV L EHJXGHV SDUF S~EOLF ELEOLRWHFD S~EOLFD
mercat, tractament de residus, protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció
L H[WLQFLy G¶LQFHQGLV LQVWDOāODFLRQV HVSRUWLYHV G¶~V S~EOLF HVFRU[DGRU WUDQVSRUW
col·lectiu de viatgers, i protecció del medi ambient».
&RP SRGHP YHXUH GH O¶DQWHULRU UHODFLy O¶DFWLYLWDW R HO VHUYHL HVSHFtILF GH
neteja de les dependències municipals no constitueix un servei que obligatòriament
KD GH VHU SUHVWDW SHU SDUW GH O¶HQV ORFDO QL VXSRVD O¶DFWXDFLy GHO PXQLFLSL DPE
SRWHVWDV R SRGHU S~EOLF H[WUHP TXH O¶H[FORX GH la seva consideració com a servei
públic. Tot i això, és un servei de caràcter necessàriament municipal, que va adreçat
DO SURSL PXQLFLSL D OHV GHSHQGqQFLHV GH O¶$MXQWDPHQW  L TXH UHYHVWHL[ OD
característica, al nostre parer, de fonamental per al bon funcionament de les
dependències municipals. Per tant, és un servei que podem definir com de caràcter
DX[LOLDUSHUDOFLWDWERQIXQFLRQDPHQWGHO¶$GPLQLVWUDFLyLGHOTXHHVSUHGLFDODVHYD
LQKHUHQWQHFHVVLWDWG¶pVVHUGXWDWHUPH
Finalment, i en tercer lloc, és precís incidir en què, el fet que un servei no
WLQJXLODFRQVLGHUDFLyGHS~EOLFHQFDSFDVO¶H[FORXGHO¶jPELWGHSUHVWDFLyGHVHUYHLV
GLUHFWHGHO¶$MXQWDPHQW$L[zVLJQLILFDTXHVLEpQRHVSRWREOLJDUDO¶HQWLWDWPXQLFLSDO
a prestar aquest serveiWDPSRFHVSRWSURKLELUTXHO¶$MXQWDPHQWHOSXJXLSUHVWDUHQ
O¶jPELWGHGHVHQYROXSDPHQWGHOHVVHYHVFRPSHWqQFLHV(QFRQVHTqQFLDODQHWHMD
GHOHVGHSHQGqQFLHVPXQLFLSDOVpVXQVHUYHLTXHSRWVHUH[HFXWDWSHUSDUWGHO¶HQWLWDW
municipal, i ja sigui a trDYpV G¶XQD VRFLHWDW PHUFDQWLO PXQLFLSDO R Ep D WUDYpV GHO
SURSL$MXQWDPHQW HQUqJLPG¶H[HFXFLyGLUHFWD 
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2.- ,QFRUSRUDFLy GHOV WUHEDOODGRUV GH O¶HPSUHVD FRQWUDFWLVWD D OD SODQWLOOD GH
O¶$MXQWDPHQWpossibilitats, impediments i règim jurídic aplicable.
Deixant al marge les actuacions estrictament administratives que caldrien
LQLFLDU L DSURYDU SHU WDO GH UHYHUWLU HO VHUYHL GH QHWHMD GHV G¶XQD SHUVSHFWLYD
estrictament laboral, el primer dels elements que cal plantejar-se és què succeeix
amb la plantilla TXHHQO¶DFWXDOLWDWYHSUHVWDQWHOVHUYHLGHQHWHMDPXQLFLSDO
7RWLTXHHQSULQFLSLVHPEODULDTXHO¶HQWLWDWKDXULDGHIHU-se càrrec i incorporar
als treballadors, sorgeixen diferents dubtes en relació amb la possibilitat d'increment
de plantilla davant GHO¶DFWXDOFRQWH[WGHUHWDOODGHVLFRQWHQFLyGHGHVSHVDLPSRVDGD
per la Llei de Pressupostos de 2015 (actualment prorrogada). És per això que
desglossarem aquest apartat en diferents punts que donen resposta als interrogants
que es plantegen.

a) SubrogaFLyGHODSODQWLOODTXHDFWXDOPHQWWUHEDOODHQO¶HPSUHVDFRQWUDFWLVWD
institucions jurídiques aplicables.
El primer dels elements a tenir en compte pV TXH O¶$MXQWDPHQW WLQGULD
O¶REOLJDFLyGHVXEURJDU-se en les condicions laborals de la totalitat de la plantilla que
SUHVWD HOV VHXV VHUYHLV HQ O¶HPSUHVD FRQWUDFWLVWD HVVHQFLDOPHQW GHV G¶XQ SXQW GH
YLVWD GH OOHL DSOLFDEOH VL Ep WDPEp SRGULD MXJDU DOOz TXH V¶HVWLSXOpV D OD QRUPD
SDFFLRQDGDRFRQYHQLFROāOHFWLXG¶DSOLFDFLy
En primer lloc, hem de fer referqQFLDDODSUHYLVLyFRQWLQJXGDDO¶DUWLFOHGH
O¶(VWDWXWGHOV7UHEDOODGRUVTXHUHJXODODVXFFHVVLyG¶HPSUHVDLTXHHQHOVVHXVGRV
primers paràgrafs preveu:
« (O FDQYL GH WLWXODULWDW G¶XQD HPSUHVD G¶XQ FHQWUH GH WUHEDOO R G¶XQD XQLWDW
productiva autònoma no extingirà per sí mateixa la relació laboral, restant el nou
empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de
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O¶DQWHULRULQFORHQWHOVFRPSURPLVRVGHSHQVLRQVHQHOVWHUPHVSUHYLVWRVHQODVHYD
normativa específica, i, en general, quantes obligacions en matèria de protecció
social complementària hagués adquirit el cedent.
2. Als efectes previstos en aquest article, es considerarà que existeix successió
G¶HPSUHVDTXDQODWUDQVPLVVLyDIHFWLDXQDHQWLWDWHFRQzPLFDTXH mantingui la seva
identitat entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi de dur a terme una
activitat econòmica, essencial o accessòria».
De conformitat amb aquest redactat, les circumstàncies objectives previstes
SHUSDUWGHO¶DUWLFOHGHO¶(VWatut dels Treballadors es donen quan l'antic empresari
transmet els mitjans per a l'activitat productiva al nou empresari. 6L Ep O¶H[HPSOH
FOjVVLF HO WUREHP HQ HO SURSLHWDUL G¶XQD IjEULFD TXH YHQ D XQ DOWUH HPSUHVDUL HOV
elements patrimonials de la fàbrica (nau, maquinària, instal·lacions, etc.), el Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea va establir que en aquelles activitats en les
quals els elements per a executar l'activitat productiva són essencialment la mà
d'obra (perquè la resta d'elements patrimonials tenen molt menys valor econòmic
que la plantilla) en principi i en determinades condicions hi ha obligació de subrogar
la mateixa (l'exemple clàssic és la neteja de locals, on l'activitat requereix
bàsicament disposar de mà d'obra perquè els estris o elements patrimonials tenen
molta menys entitat econòmica que els salaris dels treballadors).
$L[tG¶DFRUGDPEHOVSUHVVXSzVLWVIjFWLFVTXHHQYROWHQHOVHUYHLGHQHWHMDGH
les dependències municipals, tenim que:
- Els principals elements patrimonials per a l'exercici de l'activitat pertanyen al propi
Ajuntament, i no a l'empresa concessionària (vehicles i maquinària que pertanyen a
O¶HQWLWDW PXQLFLSDO L TXH HV YDQ SRVDU D GLVSRVLFLy GH O¶HPSUHVD HQ HO PRPHQW GH
signatura del contracte).
- Les iQVWDOāODFLRQV TXH ID VHUYLU O¶HPSUHVD FRQWUDFWLVWD VyQ SURSLHWDW GH O¶HQV
municipal.
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- /¶HPSUHVDFRQFHVVLRQjULDKDDSRUWDWIRQDPHQWDOPHQWODPjG¶REUDLQRHOVDFWLXVR
HLQHVTXHSRVVLELOLWHQO¶H[HFXFLyGHO¶DFWLYLWDW
'¶DFRUG DPE DTXHVW FRUSXV IjFWLF, concloem que sí que existiria la
WUDQVPLVVLy G¶XQD HQWLWDW HFRQzPLFD GHV GHO PRPHQW HQ TXq HV WUDVSDVVDULHQ D
O¶$MXQWDPHQW HOHPHQWV SDWULPRQLDOV

YHKLFOHV FDUURV GH QHWHMD UHQWDGRUD

desbrossadora, etc., que es recuperarien), el dret a fer-ne ús de dependències
PXQLFLSDOV SHU D O¶H[HUFLFL GH O¶DFWLYLWDW GUHW TXH DFWXDOPHQW RVWHQWD O¶HPSUHVD
FRQWUDFWLVWD L TXH SDVVDULD QRYDPHQW D O¶HQWLWDW PXQLFLSDO  DL[t FRP OD SODQWLOOD TXH
desenvolupa aquesta activitat.
I aquesta conclusió ha vingut refermada, entUH G¶DOWUHV SHU OD UHFHQW
Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (Sentència núm.
2479/2015, de 22/12/2015), TXHUHVROHOFDVG¶XQDempresa adjudicatària que presta
un servei de manteniment d'instal·lacions que són propietat de l'Administració
licitadora. Així, el fet que hi hagi una nova adjudicatària, sense que es transmetin els
elements patrimonials d'una a altra empresa, no ha de resultar rellevant perquè els
elements patrimonials segueixen sent els mateixos: no cal transmetre'ls perquè
pertanyen a la pròpia Administració. I en conseqüència, hi ha successió empresarial
segons l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors i, per tant, obligació de subrogar.
$L[t PDWHL[ KHP G¶HVSHFLILFDU TXH O¶DSOLFDFLy G¶DTXHVW SUHFHSWH HVGHYp
imperativa en atenció a les normes de la UE la interpretació de les quals sempre ha
FRQVLGHUDW TXH O¶$GPLQLVWUDFLy 3~EOLFD QR UHVWD H[HPSWD GH OHV REOLJDFLRQV HQ
PDWqULDGHVXFFHVVLyG¶HPSUHVHV
-XQWDPHQWDPEO¶DUWLFOHGHO¶(VWDWXWGHOV7UHEDOODGRUVWDPEpFal tenir en
FRPSWH HO TXH GLVSRVD HO &RQYHQL FROāOHFWLX TXH UHVXOWD G¶DSOLFDFLy DO SHUVRQDO GH
QHWHMDVXEFRQWUDFWDWHOGHQHWHMDG¶HGLILFLVLORFDOVGH&DWDOXQ\D '2*&Q~P
GH   HQ YLJRU ILQV D O¶DQ\  /¶DUWLFOH  GH OD UHIHULGD QRUPa
paccionada preveu que «TXDQO¶HPSUHVDRLQVWLWXFLySULQFLSDOGHFLGHL[LSUHVFLQGLUGHO
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contractista que efectua el servei i passar a fer-lo directament per sí mateixa, sempre
que per a això precisi contractar personal addicional al de la seva pròpia plantilla, ha
G¶LQFRUSRUDU HOV WUHEDOODGRUV TXH GXLHQ D WHUPH HO VHUYHL SHU FRPSWH GH O¶HVPHQWDW
contractista, fossin quines fossin la modalitat i les condicions del seu contracte
laboral».
Així, la reversió municipal del servei de neteja de les dependències
PXQLFLSDOVVLUHTXHUHL[SHUVRQDODGGLFLRQDOTXHQRHVWUREDHQO¶DFWXDOLWDWDODVHYD
SODQWLOOD FRP DL[t VXFFHHL[  FRPSRUWDUj OD QHFHVVLWDW SHU SDUW GH O¶$MXQWDPHQW GH
SURFHGLUDVXEURJDUDOSHUVRQDODFWXDOPHQWDGVFULWDO¶HPSUHVDFRQWUDFWLVWD

b) Conveni col·lectiu aplicable al nou personal subrogat i representació
sindical.
8Q FRS GHWHUPLQDGD OD QHFHVVLWDW L O¶REOLJDFLy SHU SDUW GH O¶$MXQWDPHQW GH
Santa Coloma de Gramenet de subrogar-se en les relacions laborals de la totalitat de
treballadors que HQO¶DFWXDOLWDWSUHVWHQVHUYHLVHQO¶HPSUHVDFRQWUDFWLVWDGHGLFDGDD
OD QHWHMD GH GHSHQGqQFLD PXQLFLSDOV V¶KDXUj GH GHWHUPLQDU TXLQ VHUj HO FRQYHQL
FROāOHFWLX G¶DSOLFDFLy D IL L HIHFWHV GH UHJXODU OHV FRQGLFLRQV ODERUDOV TXH VyQ
G¶DSOLFDFLy
Val a dir que en aquest moment no valorarem la naturalesa jurídica de la
seva relació laboral atès que, en ser un aspecte que genera una especial confusió,
dedicarem un apartat específic.
Respecte a les condicions laborals del personal que actualment presta
servHLV D O¶HPSUHVD FRQWUDFWLVWD DTXHVWHV SRGHQ SURYHQLU GH GXHV IRQWV SDFWHV
individuals i conveni col·lectiu de neteja.
En cas de reversió del servei, les condicions que venen gaudint aquests
treballadors haurien de mantenir-se en la seva integritat (sense perjudici que, en un
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moment futur, aquests condicions estiguessin sotmeses al mateix règim que les
FRQGLFLRQV GH OD UHVWD GH WUHEDOODGRUV ODERUDOV GH O¶$MXQWDPHQW L SHU WDQW
modificables a través dels mateixos procediments previstos per a aquest personal).
En conseqüència, les condicions pactades en acords individuals (si existissin,
V¶KDXULHQ GH PDQWHQLU  G¶LJXDO IRUPD TXH OHV FRQGLFLRQV TXH HPDQHQ GHO FRQYHQL
col·lectiu.
$UD Ep TXLQ VHULD HO FRQYHQL FROāOHFWLX TXH KDXULD G¶DSOLFDU-se a aquest
perVRQDOXQFRSVXEURJDW"/DUHVSRVWDODWUREHPDOSURSLDUWLFOHGHO¶(VWDWXWGHOV
Treballadors, que en seu apartat 4 preveu: «llevat pacte en contrari, establert
PLWMDQoDQW DFRUG G¶HPSUHVD HQWUH HO FHVVLRQDUL L HOV UHSUHVHQWDQWV GHOV WUHEDOODGRUV
un cop consumada la successió, les relacions laborals dels treballadors afectats per
la successió seguiran regint-se pel conveni col·lectiu que en el moment de la
WUDQVPLVVLy IRV G¶DSOLFDFLy HQ O¶HPSUHVD FHQWUH GH WUHEDOO R XQLWDW SURGXFWLYD
autònoma transferida$TXHVWD DSOLFDFLy HV PDQWLQGUj ILQV D OD GDWD G¶H[SLUDFLy GHO
FRQYHQL FROāOHFWLX G¶RULJHQ R ILQV O¶HQWUDGD HQ YLJRU G¶XQ DOWUH FRQYHQL FROāOHFWLX QRX
que resulti aplicable a la entitat econòmica transmesa».
Per tant, un cop consumada la subrogació del personal, O¶$MXQWDPHQW L OD
UHSUHVHQWDFLyVLQGLFDOXQLWjULDGHODXQLWDWWUDQVIHULGD pVDGLUHOFRPLWqG¶HPSUHVD
GH O¶HPSUHVD FRQWUDFWLVWD  podrien pactar, per exemple, la subjecció al conveni de
O¶HQWLWDW 1R REVWDQW VL QR V¶HVWDEOHL[ FDS SUHYLVLy R Qo es realitza cap acord en
aquest sentit, el conveni que continuaria aplicant-se al personal subrogat és el
FRQYHQLGHQHWHMD,DTXHVWV¶DSOLFDULDVREUHDTXHVWSHUVRQDOILQVTXHODFLWDGDQRUPD
SDFFLRQDGD SHUGpV YLJqQFLD G¶DFRUG DPE OD VHYD YLJqQFLD L Ge conformitat amb
O¶DFWXDOQRUPDWLYDDXQFRSILQDOLW]DWHOFRQYHQLLO¶DQ\G¶XOWUDDFWLYLWDWH[LVWHQW 
REpILQVTXHHVSDFWpVXQQRXFRQYHQLFROāOHFWLXSURSLGHO¶$MXQWDPHQW
És a dir, que en un primer moment, i llevat pacte en contrari, les condicions
del personal subrogat encara es regularien amb les condicions del conveni de
neteja, el que significa que les condicions laborals es mantindrien inalterades: tant el
salari (que continuaria sent el previst en aquest conveni), com la jornada, com els
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permisos, etc.
Això significa que, si la jornada del conveni de neteja és superior a la de
O¶$MXQWDPHQWHOVWUHEDOODGRUVVXEURJDWVHQFDUDWLQGULHQXQDMRUQDGDVXSHULRUDODGH
la resta de personal municipal. Així mateix, si el salari previst al conveni de neteja és
LQIHULRU DO GHO FRQYHQL SURSL GH O¶$MXQWDPHQW HO SHUVRQDO HQFDUD WLQGULD XQ VDODUL
inferior, etc.
No obstant, aquesta situació només es mantindria en tant en quant no es
pactés la subjecció al conveni municipal des del primer moment (extUHPTXHV¶KDXULD
GH SDFWDU HQWUH O¶$MXQWDPHQW L OD UHSUHVHQWDFLy VLQGLFDO GHO FHQWUH GH /,0$6$
subcontractat), o fins que no entrés en vigor un nou conveni col·lectiu. Per tant, en el
PRPHQW HQ TXq HV SDFWpV XQD QRYD QRUPD FRQYHQFLRQDO GH O¶$MXQWDPHQW RQ la
plantilla del qual estigués integrada amb el nou personal subrogat), aquesta
UHVXOWDULD G¶DSOLFDFLy D DTXHVW SHUVRQDO DPE OHV FRQVHTqQFLHV TXH FRPSRUWDULD
com una reducció de la jornada de treball, un augment de les seves retribucions,
O¶DSOLFDFLyGHOs diferents permisos existents, etc.).
Per la seva banda, en quant a la representació sindical actualment existent
pVDGLUHOFRPLWqGH/,0$6$GHOFHQWUHGHWUHEDOOGHO¶$MXQWDPHQWGH6DQWD&RORPD
GH *UDPHQHW  O¶DSDUWDW è GH O¶DQWHULRU SUHFHSWH  GH O¶(VWDWXW GHOV 7UHEDOODGRUV
dóna la solució: «TXDQO¶HPSUHVDHOFHQWUHGHWUHEDOORODXQLWDWSURGXFWLYDDXWzQRPD
objecte de la transmissió conservi la seva autonomia, el canvi de titularitat de
O¶HPSUHVDUL QR H[WLQJLUj SHU VL PDWHL[ HO PDQGDW GHOV UHpresentants legals dels
treballadors, que seguiran exercint les seves funcions en els mateixos termes i sota
les mateixes condicions que regien amb anterioritat».
En conseqüència, els representants dels treballadors, un cop consumada la
successió, mantindran la seva condició de representants unitaris dels treballadors de
la neteja de les dependències municipals (amb les mateixes condicions, és a dir,
DPE HOPDWHL[ FUqGLW KRUDUL HWF  , QRYDPHQW DTXHVWD VLWXDFLy V¶KDXULD GH PDQWHQLU
fins que no es celebrHVVLQ QRYHV HOHFFLRQV VLQGLFDOV DO VL GH O¶$MXQWDPHQW HQ OHV
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quals, evidentment, els actuals representants podrien participar), o bé, fins que no
V¶DUULEpV D XQ DFRUG SHO TXDO VL O¶LQFUHPHQW GH OD SODQWLOOD SHUPHWpV DXJPHQWDU HO
nombre de representants dLQV GHO &RPLWq G¶HPSUHVD HOV DFWXDOV UHSUHVHQWDQWV
poguessin dimitir per tal de convocar eleccions parcials.
En conclusió, en el cas que es revertís el servei de neteja municipal, la
subrogació dels treballadors comportaria:
- La possibilitat de pactar amb els representants sindicals del centre de neteja
O¶DSOLFDFLyGHOFRQYHQLFROāOHFWLXGHO¶$MXQWDPHQW
- En cas de no existir aquest acord, els treballadors subrogats es continuarien regint
per les mateixes condicions actuals, ILQVTXHV¶DSURYpVXQQRu conveni col·lectiu de
O¶$MXQWDPHQW(QDTXHOOPRPHQWOHVFRQGLFLRQVODERUDOVG¶DTXHVWSHUVRQDOV¶KDXULHQ
de regir per les noves disposicions convencionals.
- , SHO TXH ID D OD UHSUHVHQWDFLy VLQGLFDO O¶DFWXDO FRPLWq G¶HPSUHVD R GHOHJDWV
sindicals) mantindrien la seva condició amb la subrogació, novament fins que es
FRQYRTXHVVLQQRYHVHOHFFLRQVVLQGLFDOVDO¶$MXQWDPHQW
- $UDEpXQDHYLGqQFLDG¶DTXHVWSURFpVpVTXHHOSHUVRQDOTXHIRVVXEURJDWSRGULD
JDXGLU G¶XQHV FRQGLFLRQV GH WUHEDOO PROW PLOORUV D les actuals, segurament
experimentant algun increment salarial (fonamental per a la seva ), modulant la seva
jornada, i possiblement amb una cura molt més gran respecte a la prevenció de
riscos laborals. I aquesta millora suposa, per la seva banda, una decidida actuació
en favor de la igualtat entre dones i homes, una actuació que tindrà un impacte de
gènere positiu. No hem de perdre de vista que la plantilla de les empreses de neteja
és fonamentalment femenina (a més, amb un diferenciació molt important entre
netejadores [personal femení] i personal de control o superiors jeràrquics [en moltes
ocasions, personal masculí]), amb un gran nombre de contractes a temps parcial, i
amb un sous especialment moderats o baixos. Així, una actuació com aquesta
implicaria, no només mantenir un major control públic sobre una activitat, sinó actuar
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GH IRUPD GLUHFWD HQ OD PLOORUD GH OHV FRQGLFLRQV G¶XQD SREODFLy TXH QR ~QLFDPHQW
pateix unes condicions especialment minses (de retribucions atesos els sous i les
jornades parcials), sinó que aquestes tindran una projecció sobre futures pensions,
de forma que possiblement siguin pensions mínimes i amb un important biaix de
gènere.

c) Naturalesa jurídica del personal subrogat: la figura del treballador indefinit
no fixe.
El tercer dels punts que cal estudiar és la naturalesa jurídica que es
predicarà del personal subrogat. Hem de partir de la base que en una administració
pública convergeixen dues tipologies de treballadors: personal laboral i personal
funcionarial, en funció del caràcter que el propi ens atorga a un determinat lloc de
WUHEDOO 3HU WDQW pV SRWHVWDW GH O¶$MXQWDPHQW GHILQLU OD QDWXUDOHVD MXUtGLFD G¶XQD
relació en qüestió (essent que, per norma general, personal funcionarial és aquell
que pertany a un cos creat a tal efecte per l'administració, per entendre que la seva
prestació de serveis és de caràcter essencial per a la comunitat).
En el nostre cas, essent la neteja de les dependències municipals un servei
de caràcter auxiliar o complementari, és evident que els llocs de treball que
desenvolupen aquesta activitat no tenen la connotació de servei essencial per a la
comunitat, el que ens porta necessàriament a què la naturalesa jurídica de la relació
sigui laboral.
Un cop definit el caràcter laboral de les relDFLRQV HQWUH O¶$MXQWDPHQW L HO
SHUVRQDO VXEURJDW VHUj QHFHVVDUL FRQVWDWDU TXLQD QDWXUDOHVD KDQ G¶RVWHQWDU
aquestes, en el benentès que existeixen tres tipologies de treballadors laborals en el
VLG¶XQDDGPLQLVWUDFLyS~EOLFD
- Personal temporal: és aquell que té formalitzat contracte de treball determinada, i la
relació laboral del qual té data de finalització, ja sigui coneguda i certa, o
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indeterminada i desconeguda.
- Personal fixe: és aquell que ha superat un concurs convocat efectes de proveir de
forma definitiva una plaça HQFRQGLFLRQVG¶LJXDOWDWPqULWLFDSDFLWDW
- Personal indefinit no fixe: aquell que té un contracte o una relació laboral amb
vocació de permanència a l¶$MXQWDPHQW, però no ha obtingut plaça o lloc de treball a
través del corresponent concurs convocat per proveir-la de forma definitiva; així com
DTXHOO TXH HVWj YLQFXODW D O¶entitat municipal per contractació temporal irregular o
fraudulenta. Aquesta tipologia de treballadors respon a una creació jurisprudencial
per tal de donar sortida a una realitat profusa dins de les administracions públiques:
O¶H[LVWqQFLD GH SHUVRQDO YLQFXODW D OD GLWD DGPLQLVWUDFLy DPE contractació temporal
fraudulenta (ja fos una única contractació, ja fos contractació successiva) que
ocupava un lloc de treball amb vocació de permanència, però que no havia superat
el corresponent concurs convocat per a la provisió definitiva del lloc de treball (que
és el que atorga la naturalesa de fix). Per tant, podem concloure que aquesta
condició de treballador indefinit no fixe té un caràcter indefinit (en tant que ocupa un
lloc de treball indefinit, amb vocació de permanència), però està subjecte a termini
(és a dir, no ocupa de forma permanent la plaça, sinó de manera temporal fins a la
seva cobertura definitiva).
Amb aquest corpus normatiu i doctrinal, ja podem concloure dues premisses
bàsiques:
- El personal de neteja que es subrogui ho farà en règim laboral.
- I pel que al caràcter de la relació laboral, aquell personal temporal ho farà també en
règim de temporalitat; i aquells que tinguin un contracte indefinit, ho faran com a
treballadors indefinits no fixes.

Què suposa aquesta categorització com a personal indefinit no fixe? Quines
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conseqüències té aquest procediment? Són vàries les conseqüències bàsiques que
HVGHULYDULHQG¶DTXHVWSURFpVLTXHSDVVHPDDQDOLW]DUWRWVHJXLW
- Els treballadors subrogats tindran el dret de mantenir el lloc de treball, amb les
mateixes condicions que el personal fix.
- Aquests treballadors no podrien ser temporals (atès que no existiria causa vàlida de
temporalitat), llevat del personal que ja ostentés aquesta condició (i sempre i quan la
contractació fos vàlida i no fraudulenta). Per tant, llevat alguns casos excepcionals
(com, per exemple, DOJXQFRQWUDFWHG¶LQWHULQLWDWSHUsubstituir un treballador de baixa
mèdica, o de suspensió del contracte per maternitat, etc.), la resta de personal
RVWHQWDULD OD FRQGLFLy G¶LQGHILQLW DWqV TXH OD FRQWUDFWDFLy SHU REUD R VHUYHL
determinat pel temps que dura la vigència de la concessió té sentit a una empresa
SULYDGDSHUzQRVLO¶$MXQWDPHQWUHFXSHUDHOVHUYHLSHUDSUHVWDU-lo directament).
- De forma general, el personal passarà com a indefinit no fixe, el que suposa, en
SULQFLSL TXH V¶KDXUj GH FRQYRFDU HO corresponent concurs en condicions de mèrit,
igualtat, publicitat LFDSDFLWDWSHUWDOG¶DGMXGLFDUles places de manera definitiva.
- /¶$MXQWDPHQW KDXULD GH FUHDU OHV SODFHV corresponents a la Relació de Llocs de
7UHEDOO GH O¶$MXQWDPHQW DUWicle 74 Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Reial
Decret Legislatiu 5/2015).
Definits els trets fonamentals que afecten al personal laboral que ha de ser
subrogat, mencionarem un seguit de efectes que sobre aquests treballadors i la
mateixa entitat municipal es produeixen.
1) '¶XQD EDQGD, i com ja hem reiterat, els treballadors indefinits no fixes
tenen dret a ocupar la seva plaça de forma indefinida en el temps (igual que
qualsevol altre treballador amb contracte indefinit al sector privat). Per tant, només
perdrien el dret a ocupar aquesta plaça en tres supòsits:
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- (Q FDV G¶DFRPLDGDPHQW GLVFLSOLQDUL SHU KDYHU FRPqV XQD IDOWD PROW JUHX FRP
passa amb qualsevol treballador, ja sigui privat o públic, i ja sigui funcionari o
laboral).
- Si O¶$MXQWDPHQW DPRUWLW]D OD SODoD HOLPLQDQW OD PDWHixa de la Relació de Llocs de
7UHEDOO (QDTXHVWFDVO¶$MXQWDPHQWKDGHFRPSOLUDPEHOVUHTXLVLWVGHOVDUWicles 51
D  GH O¶(VWDWXW GHOV 7UHEDOODGRUV SUHYLVWRV SHU DOV DFRPLDGDPHQW SHU FDXVHV
REMHFWLYHV LQFOzV HO SDJDPHQW G¶XQD LQGHPQLW]DFLy GH  GLHV per any (amb topall
G¶XQD DQXDOLWDW GH VRX  VHQVH SHUMXGLFL GHO GUHW GHO WUHEDOODGRU D LPSXJQDU HO VHX
acomiadament, segons la doctrina més recent del Tribunal Suprem (la indemnització
en aquests casos ha estat molt discutida fins a la Sentència del Tribunal Suprem de
24/06/2014, Recurs 217/13).
- I si l¶$MXQWDPHQWWUHXODSODoDDFRQFXUVLDTXHVWFRQFXUVpVJXDQ\DWSHUXQDDOWUD
persona. En aquest supòsit, la persona que ha guanyat la plaça tindria òbviament un
dret preferent a ocupar-OD LO¶RFXSDULDFom a treballador fix de plantilla), i per tant la
SHUVRQDTXHILQVDTXHOOPRPHQWO¶HVWDYDRFXSDQWSRWVHUDFRPLDGDWSHUO¶$MXQWDPHQW
amb els mateixos drets que correspondrien a un treballador temporal al qual se li
notifica una extinció contractual, inclòs HOSDJDPHQWG¶XQDLQGHPQLW]DFLyGHGLHV
per any, sense perjudici del dret del treballador a impugnar el seu acomiadament.
En aquest darrer cas, i davant del possible temor existent en ordre a poder
perdre el lloc de treball davant la convocatòria de places si no són guanyades per les
persones que les venen ocupant, serà precís analitzar els elements confrontants.
Hem de partir de la base que, en teoria, aquestes noves places no poden
romandre indefinidament VHQVH FRQYRFDWzULD 6HJRQV O¶article 70 de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre),
TXH UHVXOWD G¶DSOLFDFLy DO SHUVRQDOS~EOLF les necessitats de recursos humans amb
assignació pressupostària s'han de proveir mitjançant la convocatòria dels
corresponents

processos

selectius

per

a

les

places

compromeses

pressupostàriament i fins a un 10% addicional, tot fixant el termini màxim per a la
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convocatòria dels mateixos, que no pot ser superior a 3 anys. Això significa que, en
principi, el personal pDVVDFRPDLQGHILQLWQRIL[HDVHUSODQWLOODGHO¶$MXQWDPHQWLTXH
en un termini de 3 anys, aquesta entitat ha de convocar el procés selectiu per cobrir
OHVYDFDQWVGHPDQHUDGHILQLWLYD LHQDTXHVWFDVVtTXHV¶KDXULHQGHWHQLUHQFRPSWH
les restriccions i limitacions de l'article 20 de la Llei 48/2015, atès que estaríem
GDYDQWG¶XQD2IHUWD3~EOLFDG¶2FXSDFLy 
En aquest procés selectiu, els treballadors que ocupen aquestes places es
podran presentar òbviament com a candidats (i, si així ho estableixen les bases de la
convocatòria, com succeeix habitualment, els serveis prestats amb anterioritat a
WUDYpV G¶XQD HPSUHVD FRQWUDFWLVWD FRPSXWDUDQ FRP D PqULWV LPSRUWDQW GH FDUD DO
concurs), de la mateixa manera que qualsevol altra persona interessada que en
compleixi els requisits.
Ara bé, què succeeix si l'Ajuntament no convoca el corresponent procés
VHOHFWLX HQ HO WHUPLQL GH  DQ\V" 'RQFV O¶LQFRPSOLPHQW GH O¶DUWLFOH  GH O¶(%(3
implicaria que els treballadors que venen ocupant aquesta plaça ostentarien la
FRQGLFLy G¶LQGHILQLWV QR IL[HV pV D GLU OD TXH MD WLQGULHQ UHFRQHJXGD  3HU WDQW FDS
FRQVHTqQFLD MXUtGLFD HV SRGULD GHULYDU QL HQYHUV O¶$MXQWDPHQW QL HQYHUV DTXHVW
personal, si les places no són convocades en el termini legalment establert).
De la mateixa forma, i davant del neguit que podria existir en una part de la
plantilla respecte al fet que es podrien veure extingits si es convoca la plaça
FRUUHVSRQHQW FDO PDWLVDU TXH V¶HVWDQ SODQWHMDQW GLIHUHQWV VROXFLRQV GRFWULQDOV L
jurisprudencials que SRGHQ GRQDU VRUWLGD D DTXHVWD VLWXDFLy 3DUWLP G¶XQD VLWXDFLy
DFWXDOHQODTXDOV¶HVWjHVWHQHQWHOIHQRPHQGHOVSrocessos de remunicipalització o
reversió a molts Ajuntaments, LRQXQDGHOHVILQDOLWDWVpVLQFUHPHQWDUO¶HVWDELOLWDWGHOV
treballadors i millorar els seus drets. En conseqüència, a aquest personal li podria
ser reconeguda una figura jurídica especial (de creació doctrinal, i per tant, no
normativa ni jurisprudencial) com a «indefinits no fixes a extingir», on es reconeixeria
l'excepcionalitat d'aquesta categoria de treballadors ateses les circumstàncies en
què han passat a formar part de la plantilla de l'Ajuntament (mitjançant subrogació
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derivada de la remunicipalització d'un servei), i se'ls reconeixeria el dret a ocupar
aquesta plaça indefinidament. De tal forma, aquesta plaça només sortiria a concurs
després que el treballador deixés d'ocupar-la (ja fos per jubilació, ja fos per
cessament voluntari, ja fos per incapacitat permanent, etc.).
Aquesta fórmula, tot i que no recollida en cap normativa, sembla que està
essent explorada pel mateix Estat Central en alguns casos específics, contemplats a
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa. En els article 3, 5, 8 i 9, la norma crea una
HVSqFLH G¶HVSDL diferenciat de gestió de personal, que distingeix entre els empleats
públics de l'organisme, entitat o societat en qüestió, i altre personal que, més que
personal d'aquests, és personal vinculat a un servei que es gestionava privadament i
ara es gestiona públicament. Per tant, malgrat que no concorre una identitat en les
figures, ni en les institucions que són previstes, en una aplicació anàloga podria
predicar-se una resolució similar per a aquest tipus de personal.

2) D¶DOWUDEDQGDHQUHODFLyDPEO¶$MXQWDPHQWDTXHVWDDFWXDFLyLPSOLFDULDXQ
increment de la plantilla de treballadors GLUHFWDPHQWGHSHQHQWVGHO¶$MXQWDPHQWLSHU
WDQW HO QRPEUH GH SODFHV D OD 5HODFLy GH /ORFV GH 7UHEDOO GH O¶$MXQWDPHQW L OD
despesa imputable DO&DStWROGHOV3UHVVXSRVWRVGHO¶$MXQWDPHQW
Aquest extrem és rellevant des del punt de vista de les restriccions
SUHVVXSRVWjULHVTXHH[LVWHL[HQHQO¶DFWXDOLWDWde conformitat amb la Llei 48/2015, de
 G¶RFWXEUH GH 3UHVVXSRVWRV *HQHUDOV GH O¶(VWDW SHU D O¶DQ\  DPE OD /OHL
2UJjQLFDGHG¶DEULOG¶(VWDELOLWDW3UHVVXSRVWjULDL6RVWHQLELOLWDW)LQDQFHUD
i amb la Llei 27/2013, 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
O¶$GPLQLVWUDFLy /RFDO TXH LQWURGXHL[ modificacions a la Llei de Bases del Règim
Local i la Llei reguladora d'Hisendes Locals.
Ja DYDQFHP QR REVWDQW TXH FDS G¶DTXHVWHV GLVSRVLFLRQV LPSHGHL[ D
O¶$MXQWDPHQWUHYHUWLUHOVHUYHLGHQHWHMDGHOHVGHSHQGqQFLHVPXQLFLSDOVLVXEURJDUD
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la plantilla existent. Així, sense perjudici del que exposarem en apartats ulteriors,
SRGHP DYDQoDU TXH O¶HVPHQWDGD Llei 27/2013 estableix limitacions a les Entitats
Locals per a la prestació de serveis que no li són propis (com és la neteja de les
dependències municipals) si no està garantida la sostenibilitat financera o es
produeix duplicitat de serveis, tot tenint en compte que serveis com ara els
educatius, sanitaris o de serveis socials es consideren no propis de les entitats
Locals. Respecte a aquest punt, si està garantida la sostenibilitat financera (com és
aquest el nostre cas, on la reversió suposarà també un important estalvi financer per
O¶HQWLWDW PXQLFLSDO  FDS LPSHGLPHQW FRQFRUUH SHU D OD PXQLFLSDOLW]DFLy GHO VHUYHL D
més, hem de prendre en consideració que el propi Tribunal Constitucional ha
decretat recentment la inconstitucionalitat d'alguns articles d'aquesta Llei, permetent
així que les Entitats Locals puguin seguir prestant determinats serveis [Sentència del
Tribunal Constitucional núm. 41/2016 de 3/03/2016, dictada en el Recurs
d'Inconstitucionalitat 1792/2014]).
Per la seva banda, la Llei de Pressupostos únicament obliga respecte a
O¶2IHUWD 3~EOLFD G¶2FXSDFLy SHUz HQ FDS FDV HQ UHODFLy DPE OD VXEURJDFLy SHU
HVWULFWDDSOLFDFLyG¶XQDQRUPDWLYDOHJDOTXHODLPSRVD HQDTXHVWFDVO¶DUWLFOHGH
O¶(VWDWXWGHOV7UHEDOODGRUV 
I finalment, la Llei Orgànica 2/2012, torna a incidir en la necessitat de
UHVSHFWHGHODVRVWHQLELOLWDWILQDQFHUDHQO¶DFWXDFLyGHOVHQVORFDOVLPSRVLFLyTXHVt
es compleix en el cas que estem analitzant.

d) Sobre la necessitat de procedir a nova contractació de personal
Restriccions de contractació. Possibilitat de gestió del servei amb el personal
SURSLGHO¶$GPLQLVWUDFLy.
Com ja hem esmentat, el present informe adopta com a base les conclusions
DOHVTXHDUULEDO¶HVWXGLUHDOLW]DWSHUO¶$XGLWRULD8QLDXGLW2OLYHU&DPSVTXHKDYDORUDW
de forma pràctica quins serien els elements materials i humans necessaris per poder
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dur a terme l'activitat que es pretén revertir.
Hem de partir de la base que, com determina aquest estudi, serien
necessaris els següents recursos: magatzem, vehicles i maquinària i costos de
personal.
En relació amb el magatzem i els vehicles i maquinària, tot i que no és
competència del present informe, sembla determinar-se que cap problemàtica
H[LVWLULD VL WHQLP HQ FRPSWH TXH O¶$MXQWDPHQW GLVSRVD G¶HVSDLV XWLOLW]DEOHV FRP D
magatzems, i que la maquinària i els vehicles que està fent servir la contractista van
ser posats a la seva disposició per la pròpia entitat municipal (que manté la seva
propietat).
Pel que fa al personal, i com a costos directes, tenim el propi personal
VXEURJDW GH OD GHPDQGDGD TXH DVVXPLULD O¶H[HFXFLy GH O¶DFWLYLWDW GH QHWHMD GH OHV
GHSHQGqQFLHVPXQLFLSDOV,G¶DOWUDEDQGDVHPEODTXHHVPDQLIHVWDOD necessitat de
SURFHGLU D OD FRQWUDFWDFLy G¶XQ WRWDO GH  HPSOHDWV PpV VHJRQV FRQFORX O¶LQIRUPH
VREUHODUHYHUVLyGHODFRQWUDWDDO¶HPSUHVDPXQLFLSDO*UDPHSDUN6$ 
Aquest

darrer

aspecte

entenem

que,

plantejant-se

el

supòsit

de

municipalització amb JHVWLy GLUHFWD GH O¶$MXQWDPHQW QR VHULD QHFHVVDUL eV D GLU
FRQVLGHUDQW OHV QHFHVVLWDWV SUzSLHV G¶XQD FRQWUDWD GH QHWHMD DL[t FRP HO SHUVRQDO
H[LVWHQW D O¶HQV PXQLFLSDO QR FDOGULD SURFHGLU D OD FRQWUDFWDFLy GH PpV WUHEDOODGRUV
SHUDO¶H[HFXFLyGHOHVIuncions. I no seria necessari si prenem en consideració els
següents paràmetres:
- A la pròpia contrata ja existeix personal que duu a terme la gestió operativa del
projecte, que fonamentalment es concreta en la redacció dels torns de treball, de les
jornades, etc.
- (Q UHODFLy DPE OD VXSRVDGD QHFHVVLWDW G¶XQ &DS GH 6HUYHL DPE IXQFLRQV GH
direcció general del projecte, de tancament mensual a la gerència i de relacions amb
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O¶$MXQWDPHQW UHVXOWD HYLGHQW TXH DVVXPLQW O¶HQWLWDW OD VHYD JHVWLy GLUHFWD QR HV
necessitaria una figura de coordinació. De la mateixa forma, cal tenir present que
aquestes tasques són fonamentalment de control, de decisió sobre la gestió, i de
retre comptes, és a dir, funcions que podrien revestir un caire de confiança i que
podrien sHUDVVXPLGHVSHOSHUVRQDOGLUHFWLXGHO¶$MXQWDPHQW VHQVHTXHVXSRVpVHQ
cap cas, un important increment del volum de feina.
- Pel que fa la suposada necessitat de dos encarregats generals, que s'ocupen de
O¶RUJDQLW]DFLy L FRQWURO GHO SHUVRQDO GHO VHUYHL, i de la gestió operativa del servei,
sense perjudici que també són tasques assumibles per personal intern, és precís
posar de manifest que la mateixa contrata és possible que ja tingui aquest tipus de
personal (i que hagi de ser subrogable). I en qualsevol cas, res obsta a què es pugui
promocionar a dos treballadors de la contrata perquè assumeixin aquestes tasques
(reorganitzant mínimament el servei de neteja).
- 3HO TXH ID O¶HQFDUUHJDW GH FRPSUHV ORJtVWLFD L FRQWUDFWDFLy KHP GH SDUWLU GH OD
base que O¶$MXQWDPHQW MD Wp XQ VHUYHL HVSHFtILF GH FRPSUHV ORJtVWLFD L FRQWUDFWDFLy
TXH VLPSOHPHQW KDXULHQ G¶DVVXPLU DTXHVWHV WDVTXHV VHQVH FDS PpV IXQFLy TXH
seguir les directrius del Cap que existeixi.
- ,JXDO RFRUUH DPE O¶HQFDUUHJDW G¶jUHD HFRQzPLFD VREUH HO control dels aspectes
HFRQzPLFV LILQDQFHUV ([LVWLQW MD XQGHSDUWDPHQWHVSHFtILFD O¶$MXQWDPHQW OD OzJLFD
seria que aquest propi assumís les funcions derivades.
- En relació amb el personal administratiu i de suport, així com el tècnic i
administratiu que reforçarien el Departament de Coordinació Jurídica, Econòmica,
Recursos Humans i Contractació (les funcions de les quals serien realitzar tot allò
UHODFLRQDWDPEOHVQzPLQHVHWF QRYDPHQWKHPGHIHUUHIHUqQFLDDO¶H[LVWqQFLDGH
departaments específiFV GH O¶$MXQWDPHQW TXH V¶HQFDUUHJDULHQ L DVVXPLULHQ DTXHVWV
funcions.
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En definitiva, i com a lògica argumental concloent, no existiria cap mena de
necessitat raonada i fonamentada per procedir a un increment de la plantilla que
KDJXpVG¶HQFDUUHJDU-VHG¶DOWUHVWDVTXHVGHULYDGHVGHO¶H[HFXFLyGHO¶DFWLYLWDW$PpV
FDO SRVDU GH PDQLIHVW TXH OD SUjFWLFD WRWDOLWDW G¶DTXHVWD QRYD FRQWUDFWDFLy REHHL[ D
caps, responsables i encarregats, essent que part de la plantilla de l'Ajuntament
podria assumir aquestes funcions (amb una mínima reorganització de les tasques).
Juntament amb això, és especialment significatiu que no es faci referència a
ODIDFXOWDWRUJDQLW]DWLYDSUHYLVWDDO¶DUWLFOHGHO¶(VWDWXWGHOV7UHEDOODGRUVDL[tFRP
a la possibilitat de promoció professional, en el sentit que, en el cas que no existís
cap figura subrogable de la contrata que fes les funcions descrites, qualsevol dels
treballadors (recordem, en nombre de 120) podria promocionar professionalment
G¶DOWUD EDQGD XQ GUHW UHFROOLW D OD Qormativa legal i convencional) i assumir totes
aquestes funcions.
I per últim, és especialment significatiu que aquestes necessitats es
YHUWHEUHQVREUHODEDVHG¶XQDUHYHUVLyDWUDYpVGHODJHVWLyG¶XQDVRFLHWDWPXQLFLSDO
amb una plantilla de 42 persones (assegurant que l'increment de funcions no podran
VHU DVVXPLGHV SHU DTXHVWHV  SHUVRQHV TXDQ SDUOHP G¶XQD FRQWUDWD GH 
empleats). No obstant, decauen aquestes conclusions de forma significativa si la
UHYHUVLyHVUHDOLW]DDPEJHVWLyGLUHFWDGHO¶$MXQWament que, amb una plantilla de més
de 800 persones, és fàcilment assumible el possible increment de tasques.
En conseqüència, podem concloure fefaentment que no existeix cap
necessitat de incorporació de nou personal, atès que la normativa actual permet
actuacions que permetrien gestionar de forma molt més eficient el servei de neteja
VHQVHODQHFHVVLWDWG¶LQFUHPHQWDUSODQWLOOD

e) Resposta als dubtes plantejats o als problemes en relació amb les
competències municipals i les restriccions legals existents.
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Com a part final del present informe, respondrem a algunes de les qüestions
obstatives que acostumen a ser al·legades per tractar de justificar la impossibilitat de
UHYHUWLU XQ GHWHUPLQDW VHUYHL L KR IDUHP GHV GH OD SHUVSHFWLYD GH O¶$MXQWDPHQW GH
Santa Coloma de Gramenet.
1) El servei no és competència municipal i no pot ser executat directament per part
de O¶$MXQWDPHQW:
/D/OHLGHG¶DEULO5HJXODGRUDGHOHV%DVHVGHO5qJLP/RFDOHQOD
seva redacció atorgada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
VRVWHQLELOLWDWGHO¶$GPLQLVWUDFLy/RFDOGLVSRVDHQHOVHXDUWLFOHOHVFRPSHWqQFLHV
municipals. En un Ajuntament com el de Santa Coloma de Gramenet, amb una
població superior als 50.000 habitants, tenen un extens àmbit competencial dins del
qual no es preveu la prestació del servei de neteja dels edificis municipals.
Per tant, podem concloure (com ja vam destacar en el primer apartat del
present informe) que el servei que es pretén revertir no forma part de les
competències bàsiques del municipi.
1RREVWDQWpVSUHFtVTXHSDUWGHO¶DFWLYLWDWTXHV¶H[HFXWDHQDTXHVWVHUYHLWp
una relació directa amb certes competències atribuïdes, com són:
«j) Protecció de la salubritat pública.
n) Participar en la vigilància del FRPSOLPHQWGHO¶HVFRODULWDWREOLJDWzULDLFRRSHUDUDPE
OHV$GPLQLVWUDFLRQVHGXFDWLYHVFRUUHVSRQHQWVHQO¶REWHQFLyGHVRODUVQHFHVVDULVSHU
a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància
dels edificis de titularitat local GHVWLQDWV D FHQWUHV S~EOLFV G¶HGXFDFLy LQIDQWLO
G¶HGXFDFLySULPjULDRG¶HGXFDFLyHVSHFLDO»
-D GHV G¶DTXHVWD SHUVSHFWLYD SRGHP FRQFORXUH TXH SDUW GH O¶DFWLYLWDW GH
QHWHMD G¶LQVWDOāODFLRQV PXQLFLSDOV Wp XQD UHODFLy GLUHFWD DPE OD VDOXEULWDW S~EOLFD L
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amb el manteniment dels centres escolars de titularitat municipal (que formen part de
les instal·lacions o dependències objecte del servei de neteja).
(Q FRQVHTqQFLD O¶DFWLYLWDW UHIHULGD pV XQD DFWLYLWDW FRPSOHPHQWjULD R
DFFHVVzULDG¶DFWLYLWDWVFRPSHWHQcials directes.
I es pot dur a terme aquesta activitat complementària? Per donar resposta a
aquest extrem, haurem de referir-QRVDODPDWHL[D/OHLTXHPRGLILFDO¶DUWLFOH
7.4 de la Llei 7/1985, disposant:
«Les Entitats Locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i
de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del
FRQMXQW GH OD +LVHQGD PXQLFLSDO G¶DFRUG DPE HOV UHTXHULPHQWV GH OD OHJLVODFLy
G¶HVWDELOLWDW SUHVVXSRVWjULD L VRVWHQLELOLWDW ILQDQFHUD L QR V¶LQFRUUL HQ XQ VXSzVLW
G¶H[HFXFLyVLPXOWjQLDGHOPDWHL[VHUYHLS~EOLFDPEXQDDOWUD$GPLQLVWUDFLy3~EOLFD$
DTXHVWVHIHFWHVVHUDQQHFHVVDULVLYLQFXODQWVHOVLQIRUPHVSUHYLVGHO¶$GPLQLVWUDFLy
FRPSHWHQWSHUUDyGHPDWqULDHQTXHV¶DVVHQ\ali la inexistència de duplicitats, i de
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera
de les noves competències».
Per tant, des de la perspectiva purament formal, O¶$MXQWDPHQW GH 6DQWD
Coloma de Gramenet sí que pot assumir la gestió directa del servei de neteja
de dependències municipal atès que, tal i com informa el propi ens, no està en
SHULOO OD VRVWHQLELOLWDW ILQDQFHUD QL O¶HVWDELOLWDW SUHVVXSRVWjULD QL WDPSRF
existeix una duplicitat en el servei (només el prestaria el propi Ajuntament).

  &RQFRUUH OD LPSRVVLELOLWDW G¶DVVXPLU HO VHUYHL SHU OD LPSRVLFLy GH VRVWHQLELOLWDW
financera:
Sense perjudici del que ja hem esmentat sobre la situació pressupostària de
O¶HQWLWDW DL[t FRP O¶HVWDOYL TXH HV JHQHUDULD  O¶REOLJDFLy OHJDO GH VRVWHQLELOLWDW
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ILQDQFHUD YH LPSRVDGD SHU OD /OHL 2UJjQLFD  GH  G¶DEULO G (VWDELOLWDW
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquesta norma, en els seus articles 3 i 4
LQFORX OD GHILQLFLy G¶DTXHVWV PDUFV LQGLFDQW TXH V¶HQWpQ SHU ©estabilitat
SUHVVXSRVWjULD GH OHV $GPLQLVWUDFLRQV 3~EOLTXHV OD VLWXDFLy G¶HTXLOLEUL R VXSHUjYLW
estructural», i que, restant les actuacions de les Administracions Públiques (i, per
tant, dels ajuntaments) «subjectes al principi de sostenibilitat financeraªV¶HQWpQSHU
aquest principi «la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs
dins dels límits de dèficit i deute públic».
Així doncs, existeix algun impediment des de la perspectiva de la dita
sostenibilitat per assumir la gestió directa del servei? Radicalment no, doncs
O¶DGPLQLVWUDFLy FRQFUHWD O $MXQWDPHQW GH 6DQWD &RORPD GH *UDPHQHW  Wp VXSHUjYLW
VHJRQV LQIRUPD HQ SURSL FRQVLVWRUL  L O¶DFWXDFLy VXSRVDUj XQD FRQWHQFLy LPSRUWDQW
de la despesa. De fet, licitant un contUDFWH GH PpV GH  G¶HXURV O¶HQV
assumeix la capacitat per finançar aquesta contractació, i, conseqüentment, la
capacitat per assumir una despesa directa menor, és i hauria de ser inqüestionable.
Per tant, no existeix cap obstacle des de la persSHFWLYD GH O¶H[LJLGD
sostenibilitat financera del municipi i estabilitat pressupostària que impedeixi
la reversió del servei)LQVLWRWSRGHPFRQFORXUHTXHGHVG¶DTXHVWSXQWGHYLVWDOD
municipalització aniria en la direcció que assenyala el propi Govern i el Parlament
estatals de contenció de la despesa i de generació de superàvit (simplement hauria
de demostrar-se que la fórmula de la reversió és més sostenible i eficient, extrem
SURXVHQ]LOOGHVG¶XQDSHUVSHFWLYDHVWULFWDPHQWILQDQFHUD 

3) ConcorrH XQD LPSRVVLELOLWDW G¶DXJPHQWDU SHUVRQDO L SHU WDQW SODQWLOOD GH
O¶$MXQWDPHQW:
8QDUJXPHQWUHLWHUDWpVTXHO¶DUWLFOHGHOD/OHLGHG¶RFWXEUH
GH 3UHVVXSRVWRV *HQHUDOV GH O¶(VWDW SHU D O¶DQ\  QR SHUPHW O¶LQFUHPHQW GH
plantilles.
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Per poder valorar-ho en la seva integritat esdevé necessari consignar el text
literal del citat precepte:
«Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector
Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles
públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y
consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos
que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones
adicionales décima tercera, décima cuarta y décima quinta, respectivamente, de esta
Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo
personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados
siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas
de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos
fijados en la Disposición adicional décima cuarta.»
De la literalitat del text el que es desprèn sense cap mena de dubte és que
efectivament existeix una OLPLWDFLyUHVSHFWHDO¶2IHUWD3~EOLFDG¶2FXSDFLyHQHOVHQWLW
TXH HOV DMXQWDPHQWV WHQHQ YHWDGD OD SRVVLELOLWDW G¶LQFUHPHQWDU SODQWLOOHV D WUDYpV
G¶DTXHVWHV RIHUWHV S~EOLTXHV R LQVWUXPHQWV VLPLODUV OOHYDW TXH HV GHULYLQ GH
O¶H[HFXFLyGHSURFHVVRVG¶RIHUWDS~EOLFDG¶H[HUFLFLVDQWHULRUV 
No obstant, en el cas que ens ocupa de reversió o municipalització del servei
GH QHWHMD QR HVWHP GDYDQW G¶XQD RIHUWD S~EOLFD G¶RFXSDFLy VLQy GDYDQW G¶XQD
VXEURJDFLy GH SHUVRQDO LPSRVDGD SHU OOHL /¶LQFUHPHQW QDWXUDO GH la plantilla de
O¶$MXQWDPHQWDPEODVXEURJDFLyQRHVGHYpFRPDFRQVHTqQFLDG¶XQDRIHUWDS~EOLFD
G¶RFXSDFLy GH O¶HQWLWDW VLQy SHU PDQGDW OHJDO REOLJDWRUL LPSRVDW SHU O¶DUWLFOH  GH
O¶(VWDWXWGHOV7UHEDOODGRUV
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Així, ODLQFRUSRUDFLyG¶DTXHVWSHUVRQDODODSODQWLOODGHO¶$MXQWDPHQWQR
LQIULQJHL[ O¶DUWLFOH  GH OD /OHL GH 3UHVVXSRVWRV HQ WDQW TXH DTXHVW SUHFHSWH
OLPLWDODLQFRUSRUDFLyGHSHUVRQDODWUDYpVG¶RIHUWDS~EOLFDG¶RFXSDFLy LQROD
incorporació per altres mecanismes que imposa la llei); i en tant que el
SHUVRQDO HV VXEURJDULD D O¶HPSDUD GH QRUPD OHJDO LPSHUDWLYD O¶DUWLFOH  GH
O¶(VWDWXWGHOV7UHEDOODGRUVTXHUHVXOWDG¶REOLJDWFRPSOLPHQW.

 &RQFRUUHODLPSRVVLELOLWDWG¶LQFUHPHQWDUGHIRUPDJOREDOODGHVSHVDHQHO&DStWRO
de personal:
AqXHVWDUJXPHQWDULHQVWRUQDDUHPHWUHDOD/OHLTXHDO¶DUWLFOH
estipula:
«Artículo 19
(...)
Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como
a la antigüedad del mismo.
(...)
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de
los objetivos fijados al mismo.»
'¶DFRUG DPE DTXHVW DUWLFOH VHPEOD TXH V¶LPSRVD D OHV DGPLQLVWUDFLRQV OD
LPSRVVLELOLWDWG¶LQFUHPHQWDUGHIRUPDJOREDOOHVUHWULEXFLRQVGHOSHUVRQDODOVHUYHLGHO
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sector públic.
Ara bé, enfront aquest H[WUHP FDOUHDOLW]DUGRVPDWLVRVIRQDPHQWDOV G¶XQD
EDQGD OD LQFRUSRUDFLy QHFHVVjULD SHUPDQGDW OHJDO GH O¶DUWLFOH  GH O¶(VWDWXW GHOV
Treballadors) de la plantilla que ja treballa al servei de neteja ha de comportar, també
per mandat legal, que aquests passin a formar part de la plantilla municipal (i que,
SHU WDQW HO SUHVVXSRVW G¶DTXHVW HV YHJL DXJPHQWDW HQ HO FDStWRO GH SHUVRQDO  ,
aquesta conseqüència no pot ser limitada perquè implicaria la vulneració del referit
mandat.
,G¶DOWUDEDQGDFDOLnsistir en què el precepte està específicament previst per
als pactes que poguessin realitzar-VHG¶LQFUHPHQWVVDODULDOVLQRSDVSHUDOVDMXVWRV
RO¶DGVFULSFLyGHQRXSHUVRQDODOFRQYHQLTXHHVWUREDYLJHQW
És important en aquest sentit fer referència al redactat específic del precepte
i al terme homogeneïtat, i posar de manifest que el redactat és absolutament idèntic
al que tenien les lleis de pressupostos dels anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 (quan no existien aquestes

limitacions

pressupostàries, i sense que aquesta part hagi analitzat el contingut de les lleis de
pressupostos anteriors). La interpretació analògica que només pot ser feta és que la
limitació de les retribucions fa específica referència als pactes col·lectius que van
més enllà de les disposicions mínimes de dret necessari i que no han estat validats
SHUO¶RUJDQLVPHFRUUHVSRQHQWG¶LQWHUYHQFLyHFRQzPLFD
Arribats a aquest punt, considerem que l'excepció que llueix l'article 19.7 de
la Llei de Pressupostos per a l'any 2016 esdevé d'aplicació a la totalitat del seu
epígraf 2, de tal manera que l'excepció esmentada permet, de concórrer
efectivament,

justificar

i

autoritzar

increments

(o

nous

salaris

de

noves

LQFRUSRUDFLRQV D O¶HPSDUD GH O¶DUWLFOH  GH O¶(VWatut dels Treballadors) tant de les
retribucions d'un o alguns treballadors com, també, de la massa salarial considerada
globalment. També cal interpretar que la causa que justifica aquesta excepció no és
altra que un criteri d'elemental justícia o, si més no, d'equitat -i fins i tot, igualtat-
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retributiva, en tant que no sembla factible encomanar treballs addicionals o de major
responsabilitat a treballadors -o funcionaris- del sector públic sense reconèixer que
aquests han de significar una major retribució (i, des d'una estricta perspectiva
constitucional d'igualtat, en la mesura que no es poden retribuir desigualment
continguts funcionals d'activitat idèntics, amb empara exclusiva en les limitacions
pressupostàries a l'increment de despesa de personal, si no es vol vulnerar el
mandat que consta a l'article 14 de la Constitució Espanyola).
Així doncs, considerem, el concepte jurídic «homogeneitat», als efectes
analitzats, s'ha d'entendre com factor comparatiu entre les quantitats consolidades al
capítol I i les contemplades al Pressupost del següent exercici però, sempre,
contemplades des de la perspectiva d'idèntics termes de situació. És a dir, amb
UHIHUqQFLD D O¶H[HUFLFLILQDOLW]DW L prenent com a referència les mateixes antiguitats i
situacions personals existents a aquesta data però sense excloure la evolució
vegetativa de la plantilla al llarg del següent exercici, de tal manera que el següent
31 de Desembre haurà d'incorporar aquesta evolució al nou Pressupost consolidat.
En aquest sentit, és cert que alguna Sentència (així, a tall d'exemple, la
dictada per la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, núm. 540/2015, datada a 29 de Setembre de 2015 -JUR
2015\239386-) per bé que declara la nul·litat de l'increment retributiu per sobre dels
límits de la Llei de Pressupostos, arriba a aquesta conclusió perquè no es desprèn
que el contingut funcional dels llocs de treball analitzats hagi sofert una variació
funcional de tal importància que «faci imprescindible» l'augment retributiu; conclusió
aquesta que ens porta a concloure, sensu contrari, que si es justifica adequadament
la dita variació funcional, sí esdevindran d'aplicació els mecanismes d'excepcionalitat
contemplats a l'article 19.7 de la Llei de PreVVXSRVWRV*HQHUDOVGHO¶(VWDWSHUDO¶DQ\
2016.

En conseqüència, ODSUHYLVLyGHO¶DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHVVXSRVWRVQR
imposa cap impediment a què la massa salarial de Capítol I es pugui veure
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incrementada per la incorporació per subrogació de personal del servei de
neteja,

sempre

que

es

respectin

les

seves

retribucions

en

termes

G¶KRPRJHQHwWDWpVDGLUFRPDPtQLPDPEO¶DSOLFDFLyUHWULEXWLYDSUHYLVWDHQHO
FRQYHQL FROāOHFWLX G¶DSOLFDFLy D O¶HQWLWDW PXQLFLSDO L QR VLJXLQ UHWULEXwWV
mitjançant conceptes o complements no regulats en norma convencional o
legal.

5) No es poden fer noves contractacions, el que suposa una gestió ineficient del
servei:
En aquest cas, si bé és cert que, un cop subrogat el personal, en principi no
es podrien fer noves contractacions, el cert és que el servei gestionat de forma
GLUHFWDSHUO¶$MXQWDPHQWQRQHFHVVLWDODLQFRUSRUDFLyGHQRXVWUHEDOODGRUV
-DKHPLQFLGLWHQTXqG¶XQDEDQGDODSODQWLOODSUzSLDGHO¶HQWLWDWPXQLFLSDOpV
prou gran com per absorbir part de les funcions purament de gestió i administratives
(que no d'execució directa del servei de neteja, és a dir, de les pròpies del personal
QHWHMDGRU LTXHG¶DOWUDEDQGDHVSRWSURPRFLRQDUDDOJXQVWUHEDOODGRUVHQRUGUHD
què passin a realitzar part de les IXQFLRQVTXHV¶HQWpQTXHKDXULHQGHSDVVDUDVHU
de nova contractació (ja fos a jornada completa, o simplement en una part de la seva
jornada de treball).
Però a banda d'aquesta previsió, la mateixa Llei de Pressupostos per a 2016
(Llei 48/2015) DO¶DUWicle 20.3 preveu que:
«La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado Uno.2 de
este artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno,
a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el caso de las Fuerzas
Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos
será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de
personal.
Durante 2016 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de
personal laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de las
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas.
Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos
humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán
autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales y entes públicos, a
contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u
Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas determinará el procedimiento por el cual se garantizará la
publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos
celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde
la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la
misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u
Organismo Público de procedencia.»
3HU WDQW ILQV L WRW GHVSUpV GH OD UHYHUVLy L VL O¶HQWLWDW PXQLFLSDO HQWHQJXpV
O¶HVWULFWDQHFHVVLWDWGHFRQWUDFWDUDOJXQDSHUVRQDSHUFREULUQHFHVsitats urgents i que
no es poden ajornar, existiria la possibilitat de procedir a la dita contractació, a través
GH OD FRUUHVSRQHQW RIHUWD S~EOLFD G¶RFXSDFLy L SUqYLD DXWRULW]DFLy GHO 0LQLVWHUL
G¶+LVHQGDL$GPLQLVWUDFLRQV3~EOLTXHV
Conseqüentment, del supòsit analitzat, no és necessari procedir a
realitzar noves contractacions, si bé en el cas que fos urgent i no ajornable, la
pròpia norma preveu la possibilitat de fer-ho.

28

6) Existeix una limitació en la taxa de reposició del personal que es jubili o que marxi,
el que implica que el servei es pugui quedar sense el personal necessari per poder
dur-lo a terme:
Finalment, ens trobem amb una darrera al·legació que ve referida a la
FRQFXUUqQFLDG¶XQDOLPLWDFLyHQODWD[DGHUHSRVLFLyTXHFRPSRUWDRSRWcomportar la
impossibilitat de substituir el personal que marxi del servei per jubilació, baixa
voluntària, excedència, incapacitat permanent, etc.
Aquest DUJXPHQW HV VXVWHQWD HQ O¶DUWLFOH  GH OD /OHL GH 3UHVVXSRVWRV
*HQHUDOVGHO¶(VWDWSHUDTXH en els seus apartats 3 i 4 disposa:
«3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa
de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se
refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número
de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de
prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías,
previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran
incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los
procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no
conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses
en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración
en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición
de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra
situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la
percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición
de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna».
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(QIURQW G¶DL[z FDO distingir entre dos supòsits al quals ens porta la
interpretació del referit precepte. '¶XQD EDQGD KL KD TXL VRVWp TXH OD WD[D GH
UHSRVLFLyDOVLJQLILFDTXH~QLFDPHQWHVSRGUjUHDOLW]DURIHUWDS~EOLFDG¶RFXSDFLy
GH OD PHLWDW G¶DTXHOOV OORFV GH WUHEDOO TXH TXHGLQ YDFDQW SHU MXELODFLy EDL[D
voluntària, etc., de la persona que els està ocupant. És a dir, que fins a la meitat de
les places que quedin vacants es podrà cobrir convocant a concurs les places (és a
dir, amb treballadors fixos), però que no existeix limitació per procedir a contractar
interins per cobrir de manera temporal aquestes vacants.
$L[tKRKDHQWqVSHUH[HPSOHHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWtFLDG¶Aragó, en la
Sentència núm. 654/2015, de 9 de desembre, que conclou: «Por tanto y como
informa el Ministerio Fiscal, la interpretación correcta de esta norma prohibitiva es
que las plazas vacantes y ocupadas por interinos, no deben de quedar afectadas por
esta prohibición, ni deben de estar dentro de la tasa de reposición. Y ello por la
sencilla razón -como ya decía el Tribunal Supremo en las Sentencias citadas y se
reitera en la demanda- de que no hay motivo económico que lo avale, pues las
plazas están dotadas presupuestariamente y no se da por tanto la justificación de la
limitación de la Ley de Presupuestos que no es otra que el ahorro y el no incremento
del déficit público».
Per tant, malgrat la limitació en la taxa de reposició, això únicament
significaria únicament la meitat de les places que quedessin vacants es
podrien cobrir amb personal fix (després del corresponent concurs), mentre
que la resta es podria fer mitjançant personal interí. I així, no existiria cap
problema en el fet que hi hagués personal que no continués, doncs el servei es
podria continuar prestant amb els mateixos efectius.
'¶DOWUD EDQGD H[LVWHL[ WDPEp OD LQWHUSUHWDFLy TXH LPposa que el 50% de la
taxa de reposició ve imposat també sobre el personal interí. És a dir, que de totes les
vacants que poguessin existir, només la meitat es podrien tornar a ocupar.

30

No obstant, és important analitzar el que diu el precepte en qüestió. '¶XQD
EDQGDIDUHIHUqQFLDDTXqODWD[DV¶DSOLFDUjVREUHODGLIHUqQFLDHQWUHHOSHUVRQDOIL[
que va deixar de prestar serveis durant el 2015 (extrem que, evidentment, no
DIHFWDULD DO SHUVRQDO VXEURJDW GRQFV QR HUD FRQWUDWD SHU O¶$MXQWDPHQW D  DL[t
FRP WDPSRF DVVROHL[ OD FRQGLFLy GH IL[ VLQy G¶LQGHILQLW QR IL[  L HO QRPEUH GH
WUHEDOODGRUVIL[RVTXHV¶KDJXHVVLQLQFRUSRUDWFRPDSODQWLOODGHO¶$MXQWDPHQWD
RQQRYDPHQWWHQLPTXHGHOVHUYHLGHQHWHMDG¶HGLILFLVQRYDKDYHU-hi cap). Per tant,
cabria interpretar que, essent que aquest servei no era gestionat directament per
O¶$MXQWDPHQW VREUH HOO QR HV SUHGLTXHQ HOV HIHFWHV GH OLPLWDFLy GH OD WD[D GH
reposició.
3HUzDPpVVLV¶HQWHQJXpVTXHVtTXHHVYHXDIHFWDWSHUODWD[DGHUHSRVLFLy
perquè aTXHVWD YH UHIHULGD DO FRQMXQW GH OD SODQWLOOD GH O¶$MXQWDPHQW pV LPSRUWDQW
emfatitzar que la pròpia llei atorga la possibilitat de cobrir aquelles vacants que
poguessin quedar mitjançant promoció interna, el que significa que no existeix cap
limitació legal per no poder cobrir alguna de les places que poguessin restar vacants.
(V SHUPHW GRQFV SURPRFLRQDU D DOJXQD DOWUD SHUVRQD FRQWUDFWDGD SHU O¶HQWLWDW
municipal per cobrir les vacants que poguessin existir en algun moment.
I per últim, no podem oblidar que aquesta limitació és fonamentalment
WHPSRUDO(VWjSUHYLVWD~QLFDPHQWSHUDO¶H[HUFLFLVHQVHTXHH[LVWHL[LFHUWHVDR
VHJXUHWDW TXH HV PDQWLQGUj $L[t L D WDOO G¶H[HPSOH OD WD[D GH UHSRVLFLy SHU
H[HPSOH HQ jPELW VDQLWDUL G¶HGXFDFLy R GH VHUYHLs socials va ser del 10%,
incrementant-se a 2015 fins al 50%, i arribant a aquest 2016 a ser del 100%. És a
dir, res obsta a què la mateixa també es vegi incrementada fins al 100% per al
proper o propers exercicis, i més encara en aquells ajuntaments que tinguin
estabilitat pressupostària o superàvit, com és el supòsit de Santa Coloma de
Gramenet.
En conclusió, amb independència de la perspectiva o interpretació que es
vulgui atorgar a aquest precepte, existeixen suficients mecanismes legals com
perquè les vacants que es poguessin produir de forma relativament imminent
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(un cop es produeixi la subrogació del personal) puguin ser cobertes, ja sigui
de forma definitiva, ja sigui de forma interina (nova contractació interina, oferta
S~EOLFDG¶RFXSDFLySURPRFió interna de personal, etc.).

3.- Conclusions.
Per acabar i a mode de conclusions succintes i esquemàtiques, la reversió o
remunicipalització del servei de neteja de les dependències municipals implicarà, a
FULWHUL G¶DTXHVWD part, importants millores en la qualitat del servei, en la situació
HFRQzPLFDLSUHVVXSRVWjULDGHO¶$MXQWDPHQWDL[tFRPHQOHVFRQGLFLRQVGHWUHEDOOGH
la plantilla que forma part de la contrata.

a) Qualitat del servei:
(O FRQWURO GLUHFWH GH O¶DFWLYLWDW SHUSDUWGH O¶$MXQWDPHQW KDXULD GH FRPSRUWDU
XQDPLOORUDHQODJHVWLyLHQO¶H[HFXFLyGHODQHWHMDGHOHVGHSHQGqQFLHVPXQLFLSDOV
eVO¶HQWLWDWPXQLFLSDOTXLVDSTXLQHVVyQOHVQHFHVVLWDWVHQFDGDPRPHQWUHVSHFWHD
O¶DFWLYLWDWGHQHWHMD

b) Situació HFRQzPLFDLSUHVVXSRVWjULDGHO¶$MXQWDPHQW:
3DUWLQW GH OD EDVH GH O¶LQIRUPH HPqV SHU 8QLDXGLW 2OLYHU &DPSV HO FRVW
SURPLJDQXDOGHODFRQWUDWDGHQHWHMDDVFHQGHL[DXQWRWDOGH¼pVDGLU
SUjFWLFDPHQW PLOLRQV G¶HXURVDQXDOV TXH VXSRVDULD (prenent en consideració una
FRQWUDFWDFLyDDQ\V XQWRWDOGHSUjFWLFDPHQWG¶HXURV
Si SHUFRQWUDSUHQHPHQFRQVLGHUDFLyO¶DFWXDOSOHFHOFRVWGHOWRWDOGHOVHUYHL
per 4 anys és de 11.064.213,63 ¼ PpV  ¼ HQ FRQFHSWH G¶,9$ HO Tue
VXSRVDULDXQWRWDOGH¼
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Per la seva banda, el propi informe (sense que aquesta part pugui
GHWHUPLQDU FRP HV IL[HQ HOV VRXV L HO FRVW VDODULDO GHO SHUVRQDO pV D GLU VL V¶KDQ
tingut en compte les actuals retribucions, o les que consten en el conveni de
O¶$MXQWDPHQW HWF  UHFXOO XQ HVWDOYL GH  ¼ DQXDOV SHU D OHV DUTXHV S~EOLTXHV
TXHKDXULDGHYHXUH¶VLQFUHPHQWDWDPEHOFRVWGHODQRYDFRQWUDFWDFLyTXHQRFDOGULD
DVVXPLU GHV GH OD SHUVSHFWLYD G¶XQD JHVWLy GLUHFWD GHO VHUYHL SHU SDUW GH O¶HQV
municipal. En conseqüència, prenent en consideració un cost anual estimat de
 ¼   ¼ GH OHV GXHV SDUWLGHV GH QRYD FRQWUDFWDFLy  O¶HVWDOYL
DXJPHQWDULDHQXQWRWDOGH¼
Per tant, la reversió del servei municipal amb gestLyGLUHFWDGHO¶$MXQWDPHQW
LPSOLFDULDXQHVWDOYLGH¼DQXDOVTXHDOOODUJGHOVTXDWUHDQ\VGHGXUDGDGH
ODFRQWUDFWDFLyVXSRVDULHQXQWRWDOGH¼
3HUz VLOD FRPSDUDWLYD HVID HQ UHODFLy DPEO¶DFWXDOSUHX GHOVHUYHL HOFRVW
anual prevLVWpVGH¼ ¼ ,9$LQFOzV  HOTXHLPSOLFD
TXHO¶HVWDOYLDQXDODVFHQGLULDD¼ ± 2.896.000 de cost estimat) +
HOV¼TXHQRFDOGULDG¶LQFUHPHQWGHSHUVRQDO(QWRWDOXQDVXPDGH
euros cadascun dels anys de prestació del servei, que farien un estalvi durant els 4
DQ\VGHGXUDGDGH¼
I això, sense prendre en consideració que, més enllà de les pròrrogues, el
PDWHL[ SOHF SUHYHX WDPEp XQD TXDQWLD GH  ¼ SHU HYHQWXDOV
modifLFDFLRQV TXH HYLGHQWPHQW V¶KDQ GH WUREDU SUHYLVWRV L PtQLPDPHQW
pressupostats. Per tant, si afegíssim també aquesta previsió (que com és eventual
no formarà part de les conclusions principals), el possible estalvi arribaria als
6.500.000 euros en els 4 anys de vigència del contracte.
Finalment, aquest estalvi en la despesa suposaria que, si valorem que
O¶$MXQWDPHQWQRHVWUREDHQVLWXDFLyGHSODHFRQzPLF-ILQDQFHURSODG¶DMXVWVLWXDQW-se
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ILQV L WRW HQ XQD SRVLFLy HFRQzPLFD IDYRUDEOH V¶LQFUHPHQWDULD Oa seva estabilitat
SUHVVXSRVWjULD L OD VHYD VRVWHQLELOLWDW ILQDQFHUD , DTXHVW IHW SHUPHWULD D O¶HQWLWDW
actuar en altres àmbits, com per exemple, destinar part de la despesa a la millora de
les condicions laborals de la totalitat de la plantilla, com veurHPHQO¶DSDUWDWVHJHQW

c) Millora de les condicions laborals de la plantilla que forma la contrata:
La darrera de les conclusions que voldríem posar de manifest és que
O¶DFWXDFLy GH UHYHUWLU OD QHWHMD GH OHV GHSHQGqQFLHV PXQLFLSDOV SRW LPSOLFDU SHU
O¶$MXQWDPHQWDFWXDUHQXQjPELWTXHVLEpQRpVXQH[HUFLFLFRPSHWHQFLDOGLUHFWDVt
que forma part del seu patrimoni: vetllar per les condicions de vida de la seva
població i del personal al seu servei, i actuar per revertir la discriminació de gènere
dominant en la societat (i especialment en el mal anomenat mercat de treball).
+HPGHUHFRUGDUG¶XQDEDQGDTXHO¶DFWXDOSODQWLOODGHQHWHMDWRWLQRHVWDU
FRQWUDFWDGDSHUO¶$MXQWDPHQWVtTXHIRUPDSDUWGHOSHUVRQDOTXHHVWjDOVHXVHUYHL
doncs desenvoOXSHQ XQD DFWLYLWDW PXQLFLSDO TXH Wp FRP D ~QLF GHVWLQDWDUL O¶HQV
PXQLFLSDO,G¶DOWUDEDQGDWRWLGHVFRQqL[HUHOOORFGHUHVLGqQFLDGHOVWUHEDOODGRUVGH
la contrata, possiblement un important volum de la plantilla adscrita a la contrata
resideixi a Santa Coloma de Gramenet.
3HUWDQW GHV G¶XQD SULPHUD SHUVSHFWLYD MD SRGHP DQXQFLDU TXLQHV PLOORUHV
tindrà o podrà tenir la reversió del servei en la plantilla municipal:
- 8QD PDMRU HVWDELOLWDW HQ O¶RFXSDFLy: tot i que la plantilla de la contrata és
fonamentalment indefinida, no escapa al coneixement de qualsevol operador jurídic
TXH O¶DFRPLDGDPHQW D O¶(VWDW HVSDQ\ROpV OOLXUH DPE LQGHPQLW]DFLy TXH D PpV pV
cada cop de menor quantia) llevat casos excepcionals (treballadores embarassades,
personal en reducció de jornada per cura de fills, acomiadaments amb vulneració de
GUHWVIRQDPHQWDOVHWF $UDEpOHV[LIUHVG¶DFRPLDGDPHQWV WDQWGHFDUjFWHUREMHFWLX
com disciplinaris) que es donen en les administracions públiques (atès que la seva
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pretensió no és obtenir beneficis, i que el control és molt més gran, estan subjectes
DOFRPSOLPHQWGHODOOHLHQODVHYDDFWXDFLyLUHVWDYLJHQWODLQWHUGLFFLyG¶DUELWUDULHWDW
en la seva actuació) és de nombre molt inferior respecte al sector privat. Això
significa que, HQSULQFLSLO¶HVWDELOLWDWGHTXqSRGUjJDXGLUODSODQWLOODGHODQHWHMDGH
OHV GHSHQGqQFLD PXQLFLSDOV VHUj VXSHULRU D OD TXH Wp HQ O¶DFWXDOLWDW PDOJUDW OD
LQGHILQLFLy GH OD FRQWUDFWDFLy TXH HYLGHQWPHQW HV PDQWLQGULD L O¶H[LVWqQFLD GH
subrogació convencional). En aquest marc, és precís destacar que una situació
HFRQzPLFD QHJDWLYD GH OD VRFLHWDW FRQWUDFWDQW SRGULD FRPSRUWDU WDPEp O¶DGRSFLy
G¶DFRPLDGDPHQWV VHQVH TXH O¶DGPLQLVWUDFLy WLQJXL FDS PHQD GH FRQWURO VREUH OHV
actuacions financeres i econòmiques de la mercantil subcontractada, extrem que no
succeiria amb una gestió directa del servei.
- Millors condicions de jornada i de salari: la reversió del servei permetria a
l'Ajuntament poder negociar amb la plantilla una millora de les seves condicions de
treball (un cop finalitzi la limitació de la despesa o les normes de contenció de la
despesa), tant respecte a la jornada de plantilla (on molt probablement part de les
empleades estiguin contractades a temps parcial) com respecte als salaris que
perceben, TXH GH PLWMDQD L GH FRQIRUPLWDW DPE OHV GDGHV HPHVHV SHU O¶,QVWLWXW
1DFLRQDOG¶(VWDGtVWLFD DVFHQGHL[DXQV¼DQXDOVEUXWV VHPSUHTXHHVSUHVWL
VHUYHLV D MRUQDGD FRPSOHWD  pV D GLU  ¼ PHQVXDOV EUXWV /¶DVVXPSFLy GH
O¶DFWLYLWDW SHU SDUW GH O¶HQWLWDW PXQLFLSDO L O¶HVWDOYL TXH DL[z VXSRVDULD SHUPHWULD
incrementar les retribucions del personal (amb les conseqüències positives que això
té respecte a la prestació de serveis del personal, tal i com posen de manifest
nombrosos estudis sobre condicions de treball, absentisme, etc.), actuant de forma
GLUHFWDVREUHOHVFRQGLFLRQVGHYLGDGHOSHUVRQDODOVHUYHLGHO¶$MXQWDPHQWLVREUHOHV
condicions de vida de moltes persones amb residència al municipi. I finalment, si
prenem en consideració la tipologia de plantilla que forma part del servei, ens trobem
amb un gruix de treballadores de majors de 50 anys. És a dir, amb un personal al
qual, la millora de les seves condicions, els permetrà fins i tot poder accedir a futures
pensions de jubilació amb una mLOORUSHUVSHFWLYDTXHO¶DFWXDO
- Actuacions envers la sistemàtica discriminació de gènere: en línia amb el
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plantejament o conclusió anterior, i com a una part essencial del que podria
FRPSRUWDU OD UHYHUVLy GHO VHUYHL PXQLFLSDO QR SRGHP GHL[DU G¶HVPHQWDr que
aquestes accions administratives poden implicar accions molt importants per lluitar
contra la sistemàtica discriminació per raó de gènere, doncs permeten atorgar i millor
la situació laboral de plantilles que estan fonamentalment feminitzades.
En aquest àmbit, donarem en primer lloc un seguit de dades que ens
SHUPHWUDQ HQIRFDU OD VLWXDFLy UHDO L TXH HVWDQ H[WUHWHV WDQW GH O¶,QVWLWXW 1DFLRQDO
G¶(VWDGtVWLFDFRPGHO¶,QVWLWXWG¶(VWDGtVWLFDGH&DWDOXQ\D 
· A Catalunya, el 77% de la població ocupada HQDFWLYLWDWVGHQHWHMDG¶HGLILFLV
són dones (71.355 dones enfront 20.690 homes).
· A Catalunya, de la totalitat de dones que estan ocupades, un 21,67% ho
està a jornada parcial (a Espanya el 25,20%).
ā /¶DWXU DIHFWD D XQ WRWDO GH  G¶KRPHV L D XQ total de 25,40% de
dones.
ā(OVDODULPLWMjD&DWDOXQ\DHQRFXSDFLRQVHOHPHQWDOVpVGH¼EUXWVSHU
hora treballada, essent que en les activitats de neteja (que es considera ocupació
HOHPHQWDO pVGH¼EUXWVSHUKRUDWUHEDOODGDLGH¼DQuals bruts.
ā3HUFRQWUDHOVDODULPLWMjD&DWDOXQ\DHVVLWXDHQHOV¼EUXWVHQHOV
KRPHVLHQHOV¼EUXWVHQOHVGRQHV
'¶DTXHVWHV GDGHV HVTXHPjWLTXHV SHUz SURX VLJQLILFDWLYHV HO TXH SRGHP
FRQFORXUH pV LQQHJDEOH O¶DFWLYLWDW GH QHWHMa és una professió feminitzada (més
encara si tinguéssim en compte la distribució de gènere entre personal netejador i
càrrecs intermedis), el personal que es troba en situació de jornada parcial és
majoritàriament femení, el salari mitjà del personal de nHWHMD QR DUULED DOV  ¼
bruts mensuals (si es presten serveis a jornada completa) en quantia molt inferior al
sou mitjà.
És a dir, que el servei de neteja de les dependències municipals és
fonamentalment un servei feminitzat amb unes condicions de jornada i salari minses
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i molt inferiors a les mitjanes existents (tant de sou com de jornada).
Així doncs, poder revertir la gestió del servei, i poder optar a un estalvi
HFRQzPLF WDQ LPSRUWDQW UHFRUGHP TXH HV VLWXD SHU VREUH GHOV  PLOLRQV G¶HXURV 
permHWUj D O¶$MXQWDPHQW SRGHU PLOORUDU OHV FRQGLFLRQV GH WUHEDOO G¶DTXHVW SHUVRQDO
essencialment femení i lluitar contra la discriminació sistemàtica a la que es veuen
sotmeses aquelles professions àmpliament feminitzades i poc qualificades.
Permetria conjugar la gestió directa, un millor servei a la ciutadania i al propi ens
municipal, un estalvi econòmic important, una actuació directa en les condicions de
WUHEDOOGHOSHUVRQDODOVHUYHLGHO¶HQVLXQDSROtWLFDGHUHYHUVLyGHOHVGLVFULPLQDFLRQV
de gènere que es pateixen.
I finalment, aquesta actuació municipal tindrà també un efecte a mitjà i llarg
termini i és que, permetent increments de jornada (per a aquell personal a jornada
parcial) i augments salarials (que, reiterem, seran possibles amb plena estabilitat
SUHVVXSRVWjULD DWqV O¶LPSRUWDQW HVWDOYL TXH HV JHQHUDUj  OHV IXWXUHV SHQVLRQV TXH
percebran les treballadores del servei es veuran millorades, incidint-se de forma
directa en un altre àmbit de sistemàtica discriminació per raó de gènere (on les
dones essencialment perceben unes pensions de promig un 34% inferiors).

Santa Coloma de Gramenet, a 20 de febrer de 2016

Natxo Parra Arnaiz
Col·lectiu Ronda, S.C.C.L.
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