
 

BARCELONA ACTIVA DONA ESTABILITAT CONTRACTUAL ALS 

TREBALLADORS QUE PORTEN OCUPANT LA PLAÇA DURANT MÉS DE TRES 

ANYS I ANUNCIA UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 42 PERSONES 

 La secció sindical de la UGT va presentar una queixa a la Sindicatura de 

Greuges de Barcelona en què, entre altres, manifestava la situació irregular 

d’alguns/es treballadors/es que havien superat la temporalitat màxima 

establerta per la Llei en concatenació de contractes temporals.  

 

 La recomanació de la Síndica de Barcelona defensava que calia que 

Ajuntament i Barcelona Activa implementessin els mecanismes jurídics 

adequats per posar fi a aquesta situació i que es reconeguessin els drets 

d’estabilitat establerts a l’Estatut dels treballadors.  

Barcelona, 7 de novembre del 2018 - Atenent la Disposició addicional 29a de la Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat per aquest 2018, Barcelona Activa donarà estabilitat a 

les places de treballadors que havien estat ocupades durant més de tres anys i obrirà 

un procés de selecció per a incorporar 42 persones. L’any 2016 la secció sindical de la 

UGT va presentar una queixa a la Sindicatura de Greuges de Barcelona en què, entre 

altres, manifestava la situació irregular d’alguns/es treballadors/es que havien superat 

la temporalitat màxima establerta per la Llei en concatenació de contractes temporals. 

En aquell moment el marc legal impedia solucionar la situació irregular d’aquests 

treballadors. 

La posició municipal 

Des de la Direcció de Recursos Humans de Barcelona Activa, van pronunciar-se de la 

següent manera: “Quant a la limitació temporal per utilitzar aquest tipus de 

contractes, si bé la normativa preveu que transcorreguts determinats terminis els 

treballadors adquiriran la condició de treballadors fixos de l’empresa, la mateixa 

norma estableix una excepció a la prohibició de l’encadenament de contractes 

temporals en assenyalar de forma expressa que el que s’ha disposat en aquest 

apartat no serà d’aplicació a la utilització de contractes (...) temporals celebrats en el 

marc de programes públics d’ocupació i treball”.  És per això que entenien que no hi 

ha cap contracte per obra o servei que hagi excedit el termini màxim de tres anys. 

 



La valoració de la Síndica  

L’article 15 de l’Estatut dels treballadors disposa que podran signar-se contractes de 

durada determinada l’execució dels quals, encara que limitada en el temps, sigui en 

principi de durada incerta.  Aquests contractes no podran tenir una durada superior a 

3 anys ampliables fins a dotze mesos més per conveni col·lectiu. Transcorreguts 

aquests terminis, els treballadors adquireixen la condició de treballadors fixos de 

l’empresa. A l’article 15.5 de l’Estatut dels treballadors  s’estableix una excepcionalitat:  

quan es tracti de contractes formatius, de relleu i interinitat, i de contractes temporals 

subscrits en el marc de programes públics d’ocupació-formació.  

Els representants de Barcelona Activa assenyalaven que els treballadors als quals ens 

estem referint formen part d’aquest grup de “contractes temporals formalitzats en el 

marc de programes públics d’ocupació-formació” que exceptua la prohibició 

d’encadenaments contractuals.  

Es tracta de treballadors que, segons van manifestar els promotors de la queixa, 

desenvolupen tasques de formadors i orientadors de grups de persones que es troben 

en risc d’exclusió laboral, en el marc de programes subvencionats pel SOC per afavorir 

la contractació laboral d’aquest col·lectiu. Per això entén la síndica que en el cas 

d’aquests treballadors no es tracta de “contractes temporals formalitzats en el marc 

de programes públics d’ocupació-formació”. Ells no són els receptors dels ajuts 

públics i per tant no formen part del grup d’excepció que esmenta la llei. Es tracta de 

treballadors que fan activitats d’orientació, formació o recerca d’ocupació. Alguns 

d’ells van acreditar a la Sindicatura l’existència de relacions laborals amb Barcelona 

Activa des de feia alguns anys, amb altes i baixes de successius contractes, cosa que 

evidenciava que es tractava de llocs de treball que calia cobrir de forma permanent per 

al funcionament normal, i no conjuntural, de l’empresa.  

La decisió final de la Síndica de Barcelona defensava que calia que Ajuntament i 

Barcelona Activa implementessin els mecanismes jurídics adequats per posar fi a 

aquesta situació i que es reconeguessin els drets d’estabilitat establerts a l’Estatut dels 

treballadors. 


