
           

                                                                   
  

 
STSJ de Cantàbria de 13 de juliol de 2016, recurs 362/2016 

 

Retribucions del personal laboral d’un ajuntament contractat mitjançant plans 

d’ocupació o subvencions atorgades per altres administracions públiques (I) 
(accés al text de la sentència)  
 

Un ajuntament, a l’empara d’una subvenció atorgada pel govern autonòmic la 

finalitat de la qual era la contractació de treballadors d’interès social, va 

contractar com a personal laboral temporal, en el sector de la neteja viària 

mitjançant la modalitat d’obra o servei, diversos treballadors, tots ells en situació d’atur, 

a mitjans de març de 2014. 

 

Prèviament, al febrer de 2014, s’havia modificat la RLLT i el conveni col·lectiu 

creant les noves categories corresponents als esmentats contractes, amb una 

remuneració inferior. Aquest personal, en entendre que realitzava les mateixes 

tasques que les efectuades per personal de l’ajuntament no depenent de 

subvenció, va presentar una demanda de reclamació de quantitat per diferències 

retributives. 

 

En primera instància, el jutjat social els va donar la raó, argumentant el següent: 

 

 El fet que la contractació es realitzés a l’empara d’una subvenció no justifica la 

inaplicació del conveni ni un règim salarial diferent. 

 

 Malgrat que el conveni es va modificar per crear les categories professionals 

específiques d’aplicació al personal contractat a través de subvencions per a 

programes públics d’interès social, es considera provat que hi ha una diferència 

de tracte, que afecta els operaris de neteja demandants, i que no suporta 

l’examen de constitucionalitat a realitzar. 

 

 No n’hi ha prou que les parts signants de la modificació del conveni 

col·lectiu s’ajustin correctament a la representativitat en la negociació 

col·lectiva, ja que resulta afectat, respecte d’aquest personal temporal, el principi 

d’igualtat dels arts. 14 de la Constitución i 17 ET, i no hi ha lesió a la llibertat de les 

esmentades parts per decidir l’àmbit d’aplicació del conveni. 

 

 Per testifical s’entén també provat que les funcions a complir pels demandants 

són substancialment les mateixes que les realitzades pels ajudants d’ofici 

de neteja viària de l’ajuntament. 

 

 Es produeix una doble discriminació respecte d’aquests treballadors, per ser 

temporals, procedir de l’atur i ser majoritàriament dones. 

 

El TSJ acaba compartint tots i cadascun d’aquests arguments, si bé sosté 

finalment que el càlcul efectuat en primera instància no és correcte i procedeix a 

modificar-lo, estimant parcialment el recurs de l’ajuntament, únicament en aquest 

concret aspecte. 
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