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ANNEX 4
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE
CANYELLES
Procediment obert harmonitzat
Codificació CPV: 90610000-6

INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE
TREBALL EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU L’ART. 130 DE LA LCSP
L’article 130 de la LCSP estableix que quan una norma legal o un conveni col·lectiu imposi 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, la informació sobre les
condicions dels contractes dels treballadors als que afecta la subrogació que resulti
necessària per a permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà la
mesura, fent constar igualment que la informació es facilita en compliment del previst en
aquest article de la LCSP.
Fins l’actualitat, el servei de neteja viària al terme municipal de Canyelles, és prestat per
l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., amb dos operaris,
conductor i peó, adscrits al servei.
En l’actualitat és vigent la Resolució de 17 de juliol de 2013, de la Direcció General
d’Ocupació del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, per la qual es registra i publica el
Conveni col·lectiu del sector de sanejament públic, neteja viària, regs, recollida, tractament i
eliminació de residus, neteja i conservació de clavegueram, codi de conveni número
99010035011996, que es pot consultar al següent enllaç:
https://cido.diba.cat/convenis_collectius/18483/conveni-collectiu-del-sector-del-sanejamentpublic-neteja-viaria-reg-recollida-tractament-i-eliminacio-de-residus-neteja-i-conservacio-declavegueram
L’article 50 del conveni tracta la subrogació del personal, i assenyala que operarà la
subrogació del personal quan tingui lloc un canvi d’entitat prestatària en qualsevol activitat
de les regulades en l’àmbit funcional del conveni.
També s’assenyala que les persones de la plantilla de l’entitat sortint passaran a estar
adscrits a la nova entitat que vagi a realitzar el servei, respectant aquesta els drets i
obligacions que es gaudissin en aquella, sempre que es doni algun dels supòsits de
subrogació, entre els que es troba el personal actiu amb una antiguitat mínima dels últims
quatre mesos anteriors a la finalització efectiva del servei, sigui quina sigui la modalitat del
seu contracte.
Per tant, els operaris actualment adscrits i esmentats a l’ANNEX 3 quedaran subrogats en el
futur servei, sempre que es compleixin les condicions establertes en el conveni sectorial
col·lectiu i la normativa d’aplicació.

