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INTRODUCCIÓ A LA CONTRACTACIÓ AMB 

EL SECTOR PÚBLIC

ESTRUCTURA I CARACTERÍSTIQUES DE LA LLEI 

S’estructura en: 

▪Título preliminar: Disposiciones generales. 

▪Libro I: Laconfiguración general de la LCSP y los elementos estructurales de los contratos. 

▪Libro II: La preparación de los contratos administrativos, la selección del contratista, la adjudicación de estos contratos y sus

efectos, cumplimiento y extinción.

▪Libro III : Los contratos de otros entes del sector público.

▪Libro IV : La organización administrativa para la gestión de la contratación. 

Consta de: 

–347 articles

–53 disposicions addicionals –5 disposicions transitòries –1 disposició derogatòria –16 disposicions finals

–6 annexos 

Deroga el TRLCSP (RDleg 3/2011, de 14 de novembre) i les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que disposa la 

Llei. 
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PREPARACIÓ 
(FASE 

INTERNA)

SELECCIÓ 
D’EMPRESES I 

VALORACIÓ 
DE 

PROPOSTES 
(FASE 

ADJUDICACIÓ)

FORMALITZACIÓ EXECUCIÓ EXTINCIÓ
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ON TROBEM LA INFORMACIÓ ?

•DOUE

•Perfils de contractant (PSCP): 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-

locale=ca_ES

Punts forts de la nova LCSP en fase de preparació:

• Programar e informar anticipadament sobre les previsions de contractació de l’òrgan de

contractació, publicant anualment els contractes que prevegi celebrar al llarg de cada exercici.

• Motivació i valoració precisa de la necessitat i idoneïtat del contracte.

• Precisió, amplitud i claredat de tota la informació necessària per a participar en les

contractacions públiques.

• Restablir la possibilitat de formular al·legacions als projectes, plecs i resta de documents

precontractuals, i establir un sistema ordinari, sistematitzat i públic mitjançant el PC, de

resolució de dubtes dels interessats sobre els procediments de contractació.
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ON TROBEM LA INFORMACIÓ ?

• Utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic com a perfil del contractant de

tots els poders adjudicadors, i el seu sistema de licitació electrònic per a contractar en aquest

format.

• Establiment de prescripcions tècniques que garanteixin la competència efectiva.

• Consultes prèvies “transparents” al mercat per determinat l’objecte dels contractes.

• Proporcionalitat, precisió i senzillesa per tal d’acreditar la solvència o classificació dels

contractistes.

• Assenyalar en els plecs les causes que seran objecte d’exclusió de les ofertes (ULL! Evitar

l’error en els sobres).

• Mesures per a la prevenció dels conflictes d’interessos.

• Què passa si no es publica a la PSCP? Causa de nul·litat (art. 39 LCSP); no correrien els

terminis; i en cas d’impugnació, l’entitat del sector públic perdria.
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DOCUMENTACIÓ DEL CONCURS. 

OBTENCIÓ I ANÀLISI

• Documentació bàsica d’una licitació (PSCP):

• Anunci de licitació

• Plec de clàusules administratives

• Plec de prescripcions tècniques
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• Objecte (obra; concessió d’obres; serveis; concessió de serveis; subministraments; mixtes)

• Pressupost base de licitació:

① És el límit màxim de despesa que pot comprometre l'òrgan de contractació en virtut d'un contracte.

② NOVETAT: S'entendrà que el pressupost base de licitació inclou l'IVA, a no ser que es digui el contrari.

③ Ha de ser adequat als preus del mercat.

④ En el PCAP s'haurà de desglossar: els costos directes i els costos indirectes, així com qualsevol altra despesa eventual que s'hagi

calculat per tal de determinar-lo.

⑤ En els contractes on els salaris de les persones ocupades per a l'execució del contracte formin part del preu del contracte, caldrà

indicar els costos salarials estimats a partir del conveni col·lectiu de referència, desglossant el gènere i la categoria professional.

• Valor estimat del contracte (despeses que computen):

① Pròrrogues del contracte,

② Opcions eventuals (opcions de compra,...)

③ Primes o pagaments als licitadors (premis,...)

④ Modificacions del contracte

• Anualitats (durada dels contractes):

① Contractes de subministrament i serveis de prestació successiva:

a) Termini màxim de durada de 5 anys, incloses les possibles pròrrogues.

② b) Excepcions:

b.1. Contractes de serveis, on el contractista ha de fer inversions,

b.2. Contractes de serveis de manteniment, quan es contracten conjuntament amb la compra del bé a mantenir.

b.3. Contractes de serveis a les persones.

③ Quan al venciment del termini d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuï̈tat de la prestació́, es

podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte, sempre que:

a) Concorrin raons d'interès públic per no interrompre la prestació́,

b) Sigui degut a incidències resultants d'aconteixements imprevisibles per part de l'òrgan de contractació, produïdes en el

procediment de licitació.

c) Per un període màxim de 9 mesos, sense modificar les restants condicions del contracte originari.

d) Que l'anunci de licitació del nou contracte, s'hagués publicat amb una antelació de 3 mesos a la data de finalització del

contracte originari.
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• Termini d’execució

• Lloc d’execució

• Revisió de preus:

① REGLA GENERAL: NO revisió del preu dels contractes. EXCEPCIÓ: REVISIÓ DE PREUS BASADA EN ELS COSTOS DE

L'ACTIVITAT.

• Lloc de presentació d’ofertes (LICITACIONS ELECTRÒNIQUES)

• Garanties (especialitats en funció del tipus de procediment)

• Termini de presentació d’ofertes (especialitats en funció del tipus de procediment)

• Presentació d’ofertes (LICITACIONS ELECTRÒNIQUES)

• Solvència (econòmica i tècnica)

• CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PROCEDIMENT DE VALORACIÓ

• Subcontractació

• Penalitats

• Impugnació
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• Document on consta el desenvolupament de l’objecte del contracte; cal 

llegir-lo amb atenció
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PROCEDIMENT DE LICITACIÓ. 

FUNCIONAMENT

• Documentació a presentar:

• Sobre A / Sobre 1: documentació general o administrativa

• Sobre B / Sobre 2: documentació tècnica / criteris no automàtics

• Sobre C / Sobre 3: proposta econòmica / criteris automàtics

La documentació s’ha de preparar a partir del Plec de clàusules administratives i del Plec de

prescripcions tècniques:

• Preparació de la documentació administrativa

• Preparació de la documentació tècnica

• Preparació de l’oferta

• Presentació de l’oferta i seguiment: LICITACIÓ ELECTRÒNICA?
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PROCEDIMENT / CONTRACTE OBRA
CONCESSIÓ 

OBRA

CONCESSIÓ 

SERVEI
SUBMINISTRAMENT

SERVEI

S

SERVEIS 

ESPECÍFICS

MENORS < 40.000€ <15.000€
<15.000

€

NEGOCIAT

OBERT
<5.548.00

0€
<5.548.000€ <5.548.000€ <221.000€

<221.00

0€
<750.000€

OBERT SIMPLIFICAT
Igual o < 

2.000.000

€

Igual o < 100.000€

Igual o 

< 

100.000

€

OBERT + SIMPLIFICAT <80.000€ <35.000€
<35.000

€

HARMONITZAT
Igual o > 

5.548.000

€

Igual o > 

5.548.000€

Igual o > 

5.548.000€
Igual o > 221.000€

Igual o 

> 

221.000

€

Igual o > 

750.000€



PROCEDIMENT OBERT

Obres, subministraments i serveis

SARA: no inferior 35 dies des de data enviament DOUE (possibilitat de reducció)

NO SARA: no inferior 15 dies subministraments i serveis des del dia següent PSCP / 26 dies obres

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Obres: com a mínim 20 dies naturals

Subministraments i serveis: com a mínim 15 dies naturals

Especialitats del procediment: 

a) Acreditació aptitud i solvència: Licitadors necessàriament inscrits a ROLECE o RELI en la data final de

presentació d'ofertes, sempre que no es vegi licitada la concurrència (règim transitori)

b) Presentació d'ofertes sols en un sobre. Excepció: en dos sobres si hi ha criteris d'adjudicació basats en judicis de

valor (criteris adjudicació basats en judicis de valor SÍ, però no podran superar el 25%; en contractes intel·lectuals, no

poden superar el 45%).

c) En el cas que existeixin criteris basats en judicis de valor, la Mesa ha d’obrir el sobre A (sobre A+B) i entregar les

ofertes als serveis tècnics perquè facin la valoració d’aquests criteris en un termini no superior a 7 dies.

En una segona sessió, la Mesa en acte públic ha de realitzar les següents actuacions: En primer lloc, es donarà lectura

del resultat dels criteris relatius a judicis de valor del sobre A (sobre A+B) i posteriorment s’obrirà el sobre B (sobre C).
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Posteriorment, s’examinarà que les ofertes reuneixin els requeriments del plec per admetres o excloure-les i farà la

proposta d’adjudicació a favor del millor puntuat.

Es comprovarà en el RELI / ROLECE les dades de l’empresa (facultats del signant, la solvència...).

Es requerirà a l’empresa la garantia definitiva i qualsevol altra documentació que hagi dit el plec i que no consti al RELI

/ ROLECE donant-li 7 dies hàbils. Si incorre en temeritat, tindrà 5 dies hàbils per justificar.

Rebuda la documentació, s’adjudicarà el contracte en un termini no superior a 5 dies i es formalitzarà el contracte.

PROCEDIMENT OBERT SUPER SIMPLIFICAT O SUMARI

Regla general: 10 dies hàbils

Especialitats del procediment: 

a) Solvència: no cal acreditar-la (s’eximeix als licitadors)

b) Presentació d'ofertes en un sol sobre o arxiu electrònic.

c) Criteris d’adjudicació: sols criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules automàtiques,

d) Obertura de les ofertes: no es farà acte públic d'obertura de les ofertes, ja que s'ha de garantir, mitjançant un

dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no es realitzarà fins que hagi finalitzat el termini de presentació

d'ofertes.

e) Garantia definitiva: NO es requereix la seva constitució.

f) Formalització del contracte: podrà realitzar-se mitjançant la signatura d'acceptació del contractista de la resolució

de l'adjudicació.
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PROCEDIMENT NEGOCIAT

Regla general: Excepcional

Especialitats del procediment: 

a) Desapareix el procediment negociat per raó de la quantia.

b) S’ha de negociar.
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• DECLARACIÓ RESPONSABLE

• DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

✓ Agilitza i simplifica (reducció significativa de la càrrega administrativa dels participants)

✓ Declaració formal que es compleixen els requisits d’aptitud; que no incorre en prohibició per

contractar; que compleix amb els requisits de participació que s’estableixin en els plecs (PCA i PPT)

✓ Cal signar-lo pel representant de l’empresa / entitat

✓ Si les entitats estan inscrites al RELI / ROLECE: en el formulari del DEUC només s’ha de facilitar la

informació no inscrita o no actualitzada

✓ Caldrà assenyalar com accedir als documents justificatius de les declaracions

✓ Com s’omple:

✓ Utilitzant el servei en línia de la UE

• Descarregar el document que està al perfil de contractant en format XML, o sol·licitar-lo a l’entitat

• https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

• Escollir la casella : “Soy un operador económico”.

• Escollir la casella: “Importar DEUC”.

• A “examinar” escollir el document que ens hem descarregat o que ens han enviat en el pas 1 en format XML. 

• Apareixerà el DEUC corresponent a l’expedient. Complimentar, imprimir i signar. 

✓ Complimentant l’annex que posin a disposició en el perfil de contractant

19



https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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PARTS DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

✓PART I: 
✓ Informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora

✓ La informació d’aquesta part, si s’utilitza el document XML ja estarà omplerta

✓PART II: 
✓ Informació sobre l’operador econòmic

✓ Aquesta part s’ha d’omplir per part de l’empresa que s’ha de presentar i reculla la informació sobre capacitat i solvència

✓ Aspectes rellevants:

✓ L’adreça electrònica que s’identifiqui serà que la utilitzarà l’òrgan de contractació per comunicar-se amb l’empresa

✓ En la casella NÚMERO DE IVA s’ha d’identificar el NIF o NIE de l’empresa

✓ A la pregunta “Figura l’operador econòmic inscrit en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats o té un certificat 

equivalent (per exemple, en el marc d’un sistema nacional de (pre)classificació)? s’obre un desplegable. 

✓ Si esteu classificats:

✓ a l’apartat a) Indiqueu el nom de la llista o certificat i el número d’inscripció o certificat corresponent caldrà tornar

a posar el NIF o NIE.

✓ A l’apartat b) Si el certificat d’inscripció o la certificació estan disponibles en format electrònic, indiqueu caldrà

posar el link del RELI o ROLECE

✓ A l’apartat c) Indiqueu les referències en què es basa la inscripció o certificació, i, si escau, la classificació

obtinguda a la llista oficial (10) heu d’indicar la vostra classificació (GRUP-SUBGRUP-CATEGORIA)

✓ En cas que l’empresa licitadora recorri a la capacitat d’altres empreses, o tingui la intenció de subscriure subcontractes ha 

d’indicar aquesta circimstància, i presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses implicades

✓ Si recorreu de manera conjunta amb altres empreses (UTE), cadascuna ha de presentar un DEUC; a més del DEUC

aquestes empreses han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se en UTE en cas de resultar

adjudicatàries del contracte
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PARTS DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

✓PART III: 
✓ Motius d’exclusió 

✓ A no ser que l’empresa licitadora concorri en alguna causa de prohibició i que caldrà especificar, no cal fer res

✓PART IV: 
✓ Criteris de selecció

✓ En aquest apartat, les empreses que omplin el DEUC electrònic, només els apareixerà la informació que l’entitat contractant ha volgut 

que omplin respecte de la solvència econòmica i financera; i tècnica i professional

✓ Si l’òrgan ha optat per l’opció a A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ, cal respondre SI o 

NO

✓ Si l’òrgan de contractació ha optat per especificar una determinada solvència, caldrà omplir l’establerta

✓PART V: 
✓ Reducció del nombre de candidats qualificats

✓ Aquest apartat només s’ha d’omplir en casos de procediments restringits, negociats amb publicitat, diàleg competitiu (no gaire 

habituals)

✓PART VI: 
✓ Declaracions finals

✓ Aquest apartat és la signatura final del DEUC, que pot ser electrònica o manual (licitació electrònica?)
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SI RESULTEU ADJUDICATARIS, QUÈ HAUREU D’ACREDITAR? D’ACREDITAR?

✓Si esteu en le RELI: res, excepte tot allò que no consti.

✓Si no esteu en el RELI:

✓Escriptures: objecte social.

✓Representació del sotasignat

✓Solvència (tècnica i econòmica)

✓Altres coses que expressament us demanin
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• Llegir bé el PPT: És el document on s’han de definir les qualitats mínimes de les prestacions a 

executar. 

• De conformitat amb l’annex VII de la Directiva 2014/24, s’entendrà per prescripció tècnica: 

“cuando se trate de contratos públicos de suministro o de servicios, aquella especificación que figure en un

documento en la que se definan las características exigidas de un producto o de un servicio, como, por ejemplo, los

niveles de calidad, los niveles de comportamiento ambiental y climático, el diseño para todas las necesidades

(incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad) y la evaluación de la conformidad, el rendimiento, la

utilización del producto, su seguridad, o sus dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo

referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado,

marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de

vida del suministro o servicio, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad”.

• Posar la informació per tal que l’Òrgan de contractació pugui valorar els criters no automàtics.

• ULL: la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de

l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en

el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les

ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als

criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva (hi ha

excepcions).
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• Criteris d'adjudicació: sols criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules automàtiques 

(inclòs el preu)
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Mentre no s’articula la presentació via telèmàtica: les administracions ho fem en paper.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre

digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació

Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind

ex.xhtml
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Règim de recursos

En el cas de contractes de serveis de valor estimat superior a 100.000 euros el plec ha d’incloure les clàusules

següents:

• Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els

anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la

contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la

impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos

legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de

l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte

d’una nova adjudicació. Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar

davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció

contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret

814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions

en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

(En cas que els Ajuntaments dels municipis de gran població i les Diputacions Provincials creïn un òrgan especialitzat i

funcionalment independent per a la resolució dels recursos, les entitats locals respectives l’hauran d’interposar davant

d’ell)

• Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius

ordinaris.
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• Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i

l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de

contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui

d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de

les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment

administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de

conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció

contenciosa administrativa.

En el cas de contractes de serveis de valor estimat inferior a 100.000 euros el plec ha d’incloure les

clàusules següents:

• Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i

l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que

correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del

procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós

administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la

jurisdicció contenciosa administrativa.
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POSSIBLES CONNOTACIONS O 

CONSEQÜÈNCIES EN LES 

RELACIONS LABORALS
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SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS DE L'ANTERIOR 

CONCESSIONÀRIA O EMPRESA CONTRACTADA

• Jurisprudència TJUE: Cas Suzen. 

• Sentència 11-3-1997 s/ directiva 98/50CE 

• Sentència TS 29-5-2008 

A les empreses de serveis, els treballadors són un actiu patrimonial,

per tant, en cas de successió sigui per adquisició, fusió o canvi de

contractista, tant en l'àmbit públic com privat, s'imposa l'obligació de

subrogació dels drets assolits pels treballadors.
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CRITERI ACTUAL: Sentència TS 24-7-2013

• Art. 44 ET: Transmissió patrimonial (no ens afecta)

• Conveni col·lectiu (si ens afecta)

• Plec de condicions de les contractes administratives 

(si ens afecta)
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CONVENI COL·LECTIU APLICABLE: Sentència TS 31-5-2017

• Aquell que regia les condicions laborals a la data de la subrogació

• Aquest conveni regeix fins a la data d'extinció del que estava vigent el

dia de la subrogació.

• A partir de la pèrdua de vigència, pot aplicar-se el conveni de sector

que regula les relacions de l'empresa o entitat concessionària

mitjançant un procés de MSCT individuals o col·lectives.
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RESPONSABILITATS DE LA NOVA CONTRACTISTA (1)

• Subrogació de la totalitat de la plantilla encara que la contracta es 

vegi reduïda: Sentències TS 10-1-2017 i 18-5-2017. 

• Una vegada subrogada la plantilla la nova contractista podrà extingir 

els contractes de treball excessius mitjançant acomiadaments art. 51 

ET o art. 52.c ET, fent-se càrrec de les indemnitzacions (20 dies per 

any amb el límit d'una anualitat) o bé podrà procedir a la reducció de 

jornada en cas de dificultat per acomplir al deure subrogatori. 

• Atenció: Els pactes entre empresa i RLT, previs a la subrogació, per 

reduir jornada o salari, en previsió de la subrogació que succeirà, són 

nuls de ple dret. Sentències TS 15-12-2016, 5-4-2017, 18-5-2017.
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RESPONSABILITATS DE LA NOVA CONTRACTISTA (2)

• Assumeix deutes salarials anteriors: Sentència TS 11-3-2017 

• Els deutes salarials de totes les anteriors concessionàries o

contractades per la prestació del servei, restaran assumits per totes les

successives empreses.

• Excepció: Sentència TS 7-4-2016. En cas que el conveni col·lectiu

disposi que no hi ha obligació d'assumir deutes salarials anteriors i que

els deutes seran atesos únicament per l'empresa sortint.
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RESPONSABILITATS DE LA NOVA CONTRACTISTA (3)

• Assumeix recàrrec per falta de mesures de seguretat i altres

responsabilitats derivades de prestacions de la seguretat social:

Sentència TS 23-3-2015 que rectifica el criteri de la sentència TS 28-

10-2014.

• De moment en cas de subrogació per art. 44 ET (transmissió,

absorció, ...)

• No es procedeix a la subrogació si no es compleixen els requisits

establerts en el conveni: Transmissió dins de termini de la

documentació imprescindible. Sentència TS 28-10-2014.
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CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE LLEURE 

EDUCATIU I SOCIOCULTURAL DE CATALUNYA VIGENT 

(En moltes ocasions és el conveni d'aplicació segons els plecs de condicions)

• ARTICLE 2. Àmbit funcional

• ARTICLE 7. Garantia "ad personam"

• ARTICLE 38. Dret de subrogació
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ARTICLE 2. Àmbit funcional

1. El present Conveni regula les relacions laborals en les empreses i/o entitats privades que tinguin

com a activitat principal la prestació de serveis de lleure educatiu i sociocultural, consistent en

activitats complementàries a l'educació formal que amb l'objectiu de desenvolupar hàbits i habilitats

socials com a formad'educar integralment a la persona, compren les activitats següents:

a. Activitats d'educació en el lleure dins o fora del marc escolar: de guàrdia i custòdia en període

de transport escolar, activitats de migdia, de menjador, de pati i extraescolars.

b. Animació sociocultural, organització i gestió de serveis socioculturals, tant d'equipaments

com de programes socials i culturals, com ara els adreçats a centres cívics i culturals, biblioteques,

sales de lectura, serveis d'informació juvenil, ludoteques, casals infantils, setmanes culturals,

exposicions, activitats de dinamització del patrimoni, tallers socioculturals.

c. Cases de colònies, i albergs infantils i juvenils, activitats i programes d'educació

mediambiental, i casals devacances, i, en general, qualsevol tipus de gestió d'equipaments,

programes i esdeveniments d'acció sociocultural i d'educació en el lleure i per a totes les edats.

2. Igualment queden afectades per aquest Conveni les divisions, línies de negoci, seccions o altres

unitats productives de les empreses dedicades a la prestació dels serveis de l'àmbit funcional del

present Conveni.

3. La relació efectuada no s'entén tancada, per la qual cosa s'hi considera inclosa qualsevol altra

activitat que existeixi o de nova creació, sempre que la seva funció pugui ser enquadrada en la relació

anterior.
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ARTICLE 7. Garantia "ad personam"

• S’han de respectar ad personam, com a condicions més

avantatjoses, les reconegudes en els contractes de treball que eren

vigents a l’entrada en vigor del present Conveni.

• La garantia "ad personam" no és absorbible ni compensable amb

els increments que es puguin produir en el futur.
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ARTICLE 38. Dret de subrogació

1. El canvi de titularitat en el contracte de prestació de serveis subscrit entre les

empreses afectades pel present Conveni i els seus clients comporta que la nova

empresa adjudicatària del servei o continuadora de l’activitat, ja sigui pública o

privada, se subrogui en els drets i obligacions que l’anterior tenia respecte als

seus treballadors i socis cooperatius, en el centre de treball que es vegi afectat.

7. El nou titular no té obligació de subrogar-se en la relació laboral del

treballador/a que no hagi prestat els seus serveis al centre o espai físic de treball

corresponent durant els últims quatre mesos immediatament anteriors a la

finalització de l’anterior contracte, servei o titularitat, tret que el contracte de

prestació de serveis subscrit per l’empresa o entitat sortint sigui inferior a quatre

mesos, i en aquest cas se sumaria el temps prestat en la concessionària

immediatament anterior.

9. Si en el centre o espai físic de treball hi presten els seus serveis treballadors amb

contracte fix discontinu o amb contracte suspès per causa legal, els quatre

mesos a què es refereix l’apartat anterior han de ser els immediatament

anteriors a la suspensió dels seus respectius contractes.
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11. L’empresa o entitat sortint, en un termini de set dies des que té

coneixement de la finalització del seu servei i, en tot cas, abans de

traspassar el servei, ha de lliurar a l’empresa o entitat entrant, o a l’empresa o

entitat que passi a fer-se càrrec del servei, un document en què es recullin les

dades següents:Llistat de treballadors, classe de contractes, pactes existents,

salaris pactats superiors al conveni, calendari de vacances,...

14. La subrogació no es pot produir en cas que l’empresa o entitat sortint

incompleixi manifestament el que estableixen els paràgrafs anteriors. En

tal cas, els treballadors continuaran en l’empresa sortint, que haurà de

facilitar-los un altre lloc de treball si n’hi ha.

17. En cas que hi hagi en la plantilla afectada impagats, descoberts de la

Seguretat Social o irregularitats en salaris, generats per l’empresa o entitat

sortint o altres d’anteriors, els treballadors han de ser igualment subrogats

pel nou titular, sense perjudici que la responsabilitat per tals impagats o

descoberts continuï sent de l’empresa sortint. En tot cas, l’empresa o

entitat infractora ha de respondre per la totalitat dels perjudicis

ocasionats per l’incompliment.
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