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Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Alcaldessa de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Pl. Sant Jaume, 1 

08002 Barcelona 

 

 

Benvolguda Alcaldessa, 

 

Us volem manifestar que, en virtut de la Llei 30/1992 del 26 de novembre i en 

aplicació dels articles núm. 31, 32, i número 35. I) "A formular al·legacions i a aportar 

documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que 

hauran ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de 

resolució", així com l'article 118. 

  

En virtut de tot l'exposat, i a l'empara de la Llei 30/1992 del 26 de novembre, 

sol·licitem que siguin tingudes en compte les presents al·legacions i sigui derogat el 

Decret d'alcaldia de data 28/01/ 2015 amb el número de resolució S1/D/2015-00174, 

amb número de referència 200.1/2013. 

 

Fonaments jurídics:  

 

Que aquest decret sobre la contractació de serveis per a l’Administració municipal 

en relació amb les persones físiques adjudicatàries d’aquests contractes i les 

persones treballadores d’empreses adjudicatàries i altres qüestions relatives a les 

implicacions laborals de la contractació administrativa, ha de ser DEROGAT, ja que 

entra en contradicció i vulnera la normativa de rang superior, en el contingut del 

punt segon. Millores a les actuacions preparatòries i formalització dels contractes de 

serveis, en el seu punt 4.- Tampoc es podrà determinar el conveni col·lectiu 

d'aplicació ni s'establirà l'obligació de subrogació del personal, ni tampoc es poden 

fixar les condicions de treball del personal de l'empresa adjudicatària, com jornada, 
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horari, salari, categoria, vacances, dedicació exclusiva, i qualsevol altra de 

naturalesa anàloga.  

 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 

la Llei de contractes del sector públic.  

 

LLIBRE II, Preparació dels contractes, TÍTOL I, Preparació de contractes per les 

administracions públiques, CAPÍTOL I, Normes generals, Secció 1a Expedient de 

contractació, Subsecció 1a Tramitació Ordinària. 

 

Article 120. Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.  

 

En aquells contractes que imposin a l'adjudicatari l'obligació de subrogar-se com a 

ocupador en determinades relacions laborals, l'òrgan de contractació ha de 

facilitar als licitadors, en el propi plec o en la documentació complementària, la 

informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la 

subrogació que sigui necessària per permetre l'avaluació dels costos laborals que 

implica aquesta mesura. A aquests efectes, l'empresa que vingués efectuant la 

prestació objecte del contracte a adjudicar i que tingui la condició d'ocupadora 

dels treballadors afectats està obligada a proporcionar la informació a l'òrgan de 

contractació, a requeriment d'aquest. 

 

Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

de l'Estatut dels Treballadors (Vigent fins el 13 de novembre de 2015). Article 44 

redactat pel número dos de l'article segon de la Llei 12/2001, juliol 9, de mesures 

urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora 

de la seva qualitat (BOE 10 jul). Vigència: 11 juliol 2001, Article 44 de l'Estatut dels 

Treballadors, successió d'empreses. 

 

Resolució de 17 de juliol de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es 

registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de sanejament públic, neteja viària, 
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regs, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació de 

clavegueram. BOE núm. 181, de 30 de juliol de 2013, pàgines 55.642-55.673 (32 

pàgs.), En el seu article 50. Subrogació del personal.  

 

En vista de tot l'anteriorment exposat, del que recull el Decret d'Alcaldia i de les 

manifestacions exposades, que entren en contradicció amb la regulació laboral 

que regeix i garanteix la normativa vigent, els convenis aplicables, la seguretat 

jurídica dels treballadors/es, que presten serveis en les contractes municipals 

d'aquest Ajuntament de Barcelona, entenem que aquest decret posa en perill 

l'estabilitat de l'ocupació de tots els treballadors/es, així com les condicions laborals 

dels que en l'actualitat presten els serveis en les diferents contractes municipals, i a 

futur, retallant aquest ajuntament els drets conquerits per la classe obrera des de la 

derogació de les ordenances municipals.  

 

Per tot l'exposat anteriorment, sol·licitem que aquest Ajuntament, en virtut del seu 

mandat de govern, derogui el decret dictat i que en els plecs de condicions dels 

contractes, siguin recollits els convenis col·lectius d'aplicació.  

 

Atentament, 

 

 

 

 

Joan Carles Gallego 

Secretari general 

 

Barcelona, 3 de maig de 2016 


