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Proposta de municipalització del Servei de neteja d’edificis 
 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de juliol de 2015, va acordar la creació 
d’una comissió per l’estudi de viabilitat de la municipalització dels serveis. 
 
La Junta de govern en sessió de 31 de març de 2016, de conformitat amb el 
dictamen de la comissió de municipalització de 23 de març de 2016, va 
adjudicar l’estudi de viabilitat a l’empresa CREED. 
 
La despesa actual del servei es de 156.420,21€ anuals. Segons l’estudi 
presentat per l’empresa CREED en març de 2017, el cost del servei amb la 
municipalització i subrogant el personal que actualment presta el servei, seria 
de 124.711,58€ si es mante el conveni que tenen actualment.  
La Comissió de municipalització en sessió de 18 de setembre de 2017 va 
acordar estudiar els terminis per a portar a cap la municipalització del servei de 
neteja d’edificis municipals i subrogació del personal. 
 
Tractant-se d’un servei ja establert i que l’interes de la Corporació es efectuar-
ho mitjançant gestió directa, per el propi Ajuntament, d’acord amb ho estipulat a 
l’article 85 de la llei 7/85, no serà necessari justificar la conveniència d’establir 
el servei ni tramitar l’expedient a que fa referència els articles 97 del RD 781/86 
i 197 de la llei 8/2010 de regim local, de la Comunitat Valenciana. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la adopció dels següents acords: 
 

1. Gestionar el servei de neteja d’edificis municipals mitjançant gestió 
directa, per la pròpia corporació, d’acord amb l’article 85.1 de la llei 7/85, 
a partir de l’1 de desembre de 2017, data en que finalitza el contracte 
amb l’empresa BROCOLI, S.L. 

2.  Subrogar-se en els drets i obligacions laborals i de seguretat social del 
personal de l’empresa BROCOLI, S.L., que presten el servei en els 
edificis municipals, d’acord amb l’article 44 del RDL 2/2015, pel que 
s’aprova el text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. 

 


