
ISABEL  HERMOSILLA  ARJONA,  TÈCNICA  AFIC  DEL  EXCEL·LENTISIM 
AJUNTAMENT DE XÀTIVA. 

En relació a la justificació d'inclusió de clàusules socials en els plecs de les 
condicions administratives que han de regir la contractació dels serveis de:

-“CÀRREGA I  DESCÀRREGA,  MUNTATGE,  TRAMOISTES I  MAQUINISTES Al 
GRAN  TEATRE  DE  XÀTIVA,  INCLOENT  PERSONES  A  LES  QUALS  SE'LS 
*GARANTISCA LA QUALITAT DE L'OCUPACIÓ”.
-“CONTROL D'ACCESSOS, TAQUILLA I ACOMODACIÓ DEL GRAN *TEATRE DE 
XÀTIVA,  *INCLOENT  PERSONES  A  LES  QUALS  ES'LS  GARANTISCA  LA 
QUALITAT EN L'OFICI”.

ANTECEDENTS

L'Ajuntament,  mitjançant  acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  14  de 
desembre de 2015, va aprovar els plecs tècnics i administratius dels contractes a 
dalt citats i va ordenar la licitació de tots dos.

Tal acord, no obstant açò, estava condicionat a la justificació de les clàusules 
socials previstes en tots dos plecs que tenien relació amb l'objecte del contracte en 
aquell vessant que es refereix a “la garantia de qualitat en el treball”.

L'objecte del present informe, a petició de la Regidoria de Gran Teatre, és 
donar compliment a l'acordat per la Junta de Govern Local, en el sentit de justificar 
l'existència en el  contracte de les anomenades clàusules socials, en general, així 
com,  en  particular,  sobre  l'existència  de  condicions  especials  en  els  contractes 
objecte d'avaluació.

CONSIDERACIONES

Pel que fa a les condicions especials d'execució que contenen els plecs, en 
concret  en  les  clàusules  onzena  i  vint-i-unena  cal  cercar  la  seua  referència  en 
l'article 118 TRLCSP transcrit a tenor literal a continuació:

“Artículo 118 Condiciones especiales de ejecución del contrato de la TRLCSP

1.  Los  órganos  de  contratación  podrán  establecer  condiciones  especiales  en  
relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho  
comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato.  
Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de  
tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el  



empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral,  
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el  
paro,  favorecer  la  formación  en  el  lugar  de  trabajo,  u  otras  finalidades  que  se  
establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el  
artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el  
respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción  
mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la  
Organización Internacional del Trabajo.

2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido  
en el artículo 212.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales  
de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los  
efectos  señalados  en  el  artículo  223.f).  Cuando  el  incumplimiento  de  estas  
condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el mismo podrá  
ser considerado en los pliegos o en el contrato, en los términos que se establezcan  
reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en el artículo  
60.2.e).”

Tal com ha assenyalat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
la Comunitat Autònoma d'Aragó (Informe 17/08), la contractació pública no pot ser 
considerada  com una  fi  en  si  mateix  sinó  que  ha  de  ser  visualitzada  com una 
potestat o eina jurídica al servei dels poders públics per al compliment efectiu de les 
seues finalitats o les seues polítiques públiques. És a dir, la contractació pot, i ha de  
ser,  una  tècnica  que  permeta  aconseguir  objectius  socials,  ambientals  o 
d'investigació,  en  la  convicció  que  els  mateixos  comporten  una  adequada 
comprensió de com han de canalitzar-se els fons públics.

Açò significa que els contractes públics no constitueixen exclusivament un 
mitjà  de  proveir-se  de  matèries  primeres  o  de  serveis  en  les  condicions  més 
avantatjoses per a l'Estat, sinó que, en l'actualitat, a través de la contractació pública, 
els poders públics realitzen una política d'intervenció en la vida econòmica, social i 
política del país.

S'ha evidenciat la importància de la contractació pública tant des d'un punt de 
vista  quantitatiu  (suposa al  voltant  del  16% del  P.I.B.  espanyol)  com a qualitatiu 
(realitza les principals obres, serveis i subministrament del país) el que la converteix 
en un instrument a través del com poder orientar la política econòmica.

Els criteris socials (i també els mediambientals) vénen admesos i fomentats 
per les institucions comunitàries, entenent que de cap manera, restringeixen o limiten 
la lliure competència sinó que suposen una adequada regulació de la mateixa.



El concepte de “economia social” designa a aquell conjunt d'organitzacions 
microeconòmiques  caracteritzades  per  uns  trets  comuns  marcats  per  una  ‘ètica 
social’. Sent un concepte definit en positiu, va més enllà de la clàssica delimitació 
interinstitucional basada a identificar-ho com un sector residual, integrat per aquelles 
organitzacions que no pertanyen a l'àmbit de l'economia pública ni al de l'economia 
privada capitalista.

El repte del concepte d'economia social en les dues últimes dècades ha sigut 
precisament el d'identificar aqueixes especificitats organitzatives marcades per una 
sensibilitat social.

L'Economia  del  Ben  Comú  és  tendencialment  una  forma  de  sistema  de 
mercat,  en  el  qual  les  coordenades  dels  motius  i  objectius  d'aspiració  de  les 
empreses (privades) siguen canviades d'afany de lucre i concurrència per contribució 
al Ben Comú i cooperació, l'economia del ben comú es construeix sobre la base dels 
valors  que  fan  florir  a  les  nostres  relacions:  Confiança,  Responsabilitat,  Estima, 
Democràcia, Solidaritat  i Cooperació.

La Comunicació Interpretativa de la Comissió, de 15 d'octubre de 2001, que 
va venir a completar la Comunicació sobre la contractació pública de l'11 de març de 
1998, va indicar un ventall de possibilitats que ofereix el marc jurídic comunitari per a  
integrar  aspectes  socials  en  la  contractació  pública,  pretenent  contribuir  al 
desenvolupament sostenible, concepte aquest que combina el creixement econòmic, 
el progrés social i el respecte del medi ambient.

Posteriorment, la Directiva 2004/18 del Parlament Europeu i del Consell, de 
31 de març de 2004, sobre coordinació dels processos d'adjudicació dels contractes 
d'obres,  de  subministraments  i  de  serveis,  dóna  un  impuls  decisiu  en  aquesta 
matèria, contemplant la possibilitat que els poders adjudicataris puguen regir-se per 
criteris  destinats  a  satisfer  exigències  socials  que,  en  particular,  responguen  a 
necessitats pròpies de les categoria de població especialment desfavorides a les 
quals pertanguen els beneficiaris de les obres, subministraments i serveis objecte del 
contracte.

També  el  recent  Dictamen  del  Comitè  de  les  Regions  sobre  el  tema  “La 
modernització  de  la  política  de contractació  pública  de la  UE:  Cap  a  un mercat 
europeu de la contractació pública més eficient” es refereix a la inclusió de clàusules 
d'índole social per a contribuir a l'assoliment dels objectius de l'Estratègia 20205.

La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, primer, i el  
Text  Refós  de  la  mateixa,  contempla  “la  possibilitat  d'establir  en  els  contractes 
públics  aquelles  condicions  especials  en  relació  amb  l'execució  del  contracte, 
referides a aspectes de tipus mediambiental o a consideracions de tipus social, amb 



la finalitat de promoure l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció 
en  el  mercat  laboral,  eliminar  les  desigualtats  entre  l'home i  la  dona  en  aquest 
mercat, combatre l'atur, afavorir la formació en el lloc de treball, o altres finalitats que 
s'establisquen amb referència a l'estratègia coordinada per a l'ocupació. 

En  línies  generals,  doncs,  podem  definir  les  clàusules  socials  com  un 
mecanisme que permet incloure aspectes de les polítiques socials i mediambientals 
en la contractació pública que realitzen les administracions i entitats públiques. Com 
a tals consisteixen en la inclusió de criteris i/o condicions especials d'execució en els  
plecs administratius que regulen el  procés d'adjudicació d'un contracte públic (bé 
d'obra, servei o subministrament), amb l'objectiu social i/o mediambiental que per a 
cada licitació s'establisca.

Així doncs les modalitats que poden adoptar tals clàusules són de tres tipus:

- com a criteri d'admissió, a l'hora d'admetre les propostes d'ofertes del contracte 
públic.

- com a criteri de valoració, pel qual s'avaluen les ofertes presentades atenent a una 
sèrie  de  preferències  socials  i/o  mediambientals  establides  en  els  plecs 
administratius que regeixen el procés.

-  com a  condició  especial  d'execució,  consistent  en  l'adquisició  d'un  compromís 
determinat  per  part  de  l'empresa  adjudicatària  en  el  compliment  de  l'objecte  del 
contracte públic (siga obra, servei o subministrament).

En  qualsevol  cas  l'objectiu  general  és  promoure  el  desenvolupament  de 
polítiques a favor de la inserció soci-laboral, de millora de la qualitat de l'ocupació, de 
les condicions de treball, de la contractació ètica i, en definitiva, de la sostenibilitat  
del mercat laboral, tot açò a cost zero per a l'Administració pública.

En primer lloc analitzem els criteris de valoració establits en els plecs aprovats 
per la Junta de Govern Local, en relació amb la previsió de clàusules socials. Diu 
així:

“CLÀUSULA DESENA. Criteris d’Adjudicació

Per  a  la  valoració  de  les  proposicions  i  la  determinació  de  l’oferta  
econòmicament més avantatjosa cal tenir en compte diversos criteris d’adjudicació.  
(…)

2. Garanties relatives a les condicions de treball del personal: 
Es valorarà amb  fins 15 pts  la integració de la qualitat al treball de la proposta,  
desglosant-se la puntuació en un o més dels apartats següents:



2.1.Contractació  indefinida:  Es  valorarà  fins  a  10  punts  el  compromís  del  
licitador  per  integrar  la  plantilla  amb  persones  amb  contractes  indefinits  en  un  
percentatge  superior  a  l'establit  com  a  obligació  en  les  condicions  d'execució.  
S'atorgarà  la  màxima  puntuació  a  l'empresa  amb  un  major  compromís  de  
contractació indefinida i es puntuarà a la resta de licitadors de forma decreixent i  
proporcional conforme a la següent fórmula: 

P= (CCI / MOI) X 10
RESULTANT.  P  (Puntuació  obtinguda)  =  CCI  (compromís  sobre  el  nombre  de  
contractes indefinits per a l'execució del contracte) / MOI (millor oferta dels licitadors  
sobre el compromís de contractes indefinits a emprar en l'execució del contracte).

Conforme  a  la  Clàusula  21ª,  el  percentatge  de  plantilla  indefinida  es  
computarà a partir del 6% fins al 20%.

2.2.Millores  laborals:  Es  valorarà  fins  a  5  punts  les  propostes  concretes  i  
detallades que el  licitador  es  compromet  a  aplicar  al  personal  que  executarà  el  
contracte sobre condicions salarials que milloren el que es disposa en el Conveni del  
sector de legal aplicació. 
Cada augment salarial d'un 1% de la quantitat establida en el conveni aplicable, com  
a salari base sumarà 1 pto). Màxim 5 ptos.
* Haurà de presentar-se, per a la plantilla que execute el contracte, una simulació de  
nòmina, a fi  de garantir  aquesta quantia salarial  per a la plantilla que execute el  
contracte, durant la durada de la contractació i els convenis d'aplicació.
(…).”

La previsió continguda en la clàusula desena està justificada atès que amb 
ella s'aconsegueix:

Sobre el  foment de la  contractació  indefinida en els  contractes objecte de 
licitació cal manifestar que aquesta modalitat proporciona els següents avantatges:

Genera  estabilitat  i  confiança  en  el  treballador,  al  mateix  temps  que 
representa major compromís, sentit de pertinença amb l'empresa i respecte per la 
feina a desenvolupar.

a) Permet a l'empleat participar activament en els diferents programes i polítiques 
internes de l'empresa i del servei.
b) Remunera mitjançant salaris i prestacions, segons ho disposa la llei.
c) Facilita la prestació de serveis a llarg termini.
d) Atorga credibilitat a l'empresa ja que reté el capital humà més valuós.

Segons  els  experts  aquest  tipus  de  contracte  laboral  representa  més 
avantatges que desavantatges per a l'empleat i l'empresa, perquè determina major  
estabilitat i productivitat per a les parts.



Sobre les millores salarials per sobre del que es disposa en el conveni, cal  
tenir en compte que nombrosos estudis sostenen que el possible augment del salari 
mínim (o el pactat per conveni)  no solament podria tenir un impacte positiu en el 
creixement del mercat intern, augmentaria la demanda de béns i serveis, a més de 
contribuir amb la recuperació econòmica sinó que, a més, incrementa la productivitat 
i, amb açò, la qualitat en la prestació del servei.

Afavorir,  per  tant,  el  model  de  circumscriure  la  retribució  a  la  negociació 
col·lectiva coadjuvant al fet que el centre de la retribució salarials siga la millora de la  
productivitat total i el seu repartiment, ofereix oportunitats per a aconseguir beneficis 
afegits en forma de major preocupació social per l'existència de competència en els 
mercats,  i  sistemes  de  col·laboració  i  gestió  més  participatius  i  flexibles  en  les 
empreses. I açò, fet i fet, redunda en el servei.

Sobre  les  Regles  especials  respecte  del  personal  laboral  de  l'empresa 
contractista, la clàusula onzena diu el següent:

“CLÀUSULA ONZENA. Regles Especials Respecte del Personal Laboral  
de l’ Empresa Contractista

L'empresa adjudicatària se situarà en la posició de l'anterior prestador del  servei  
quedant subrogada en els drets i obligacions laborals d'aquell, pel que fa al personal  
que treballe en el servei de control d'accessos, taquilla i acomodació del Gran Teatre  
de Xàtiva, incloent persones a les quals se'ls garantisca la qualitat en l'ofici, en el  
moment  de  produir-se  el  canvi  d'adjudicatari.  Quedant  obligada  a  mantenir  
l'antiguitat i categoria de tots i cadascun dels treballadors. 
1.  En  el  supòsit  de  noves  contractacions  correspon  exclusivament  a  l'empresa  
contractista  la  selecció  del  personal  que,  reunint  els  requisits  de  titulació  i  
experiència,  exigits en aquests plecs,  formarà part  de l'equip de treball  adscrit  a  
l'execució  del  contracte,  sense  perjudici  de  la  verificació  per  part  de  l'entitat  
contractant de l'emplene d'aquells requisits.  L'empresa contractista procurarà que  
existisca estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la seua composició  
siguen  puntuals  i  obeïsquen a  raons justificades,  amb vista  a  no  alterar  el  bon  
funcionament del servei, informant en tot moment a l'entitat contractant. 
2.  L'empresa contractista  assumeix  l'obligació  d'exercir  de  manera  real,  efectiu  i  
continu, sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del  
contracte,  el  poder  d'adreça  inherent  a  tot  empresari.  En  particular,  assumirà  la  
negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances,  
les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions  
legals  en  matèria  de  Seguretat  Social,  inclòs  l'abonament  de  cotitzacions  i  el  
pagament  de  prestacions,  quan  escaigui,  les  obligacions  legals  en  matèria  de  
prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com quants  
drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador. 



3.  L'empresa contractista  vetlarà  especialment  perquè els  treballadors  adscrits  a  
l'execució del contracte desenvolupen la seua activitat sense extralimitar-se en les  
funcions exercides respecte de l'activitat delimitada en aquests plecs com a objecte  
del contracte.
4.  L'empresa  contractista  haurà  de  designar  almenys  a  un coordinador  tècnic  o  
responsable del contracte, que tindrà entre les seues obligacions les següents: 
a).  Rebre  i  Transmetre  qualsevol  comunicació  que  el  personal  de  l'empresa  
contractista  haja  de  realitzar  a  l'Administració  en  relació  amb  l'execució  del  
contracte.  b).  Distribuir  el  treball  entre  el  personal  encarregat  de  l'execució  del  
contracte,  i  impartir  a  dites  treballadores  les  ordres  i  instruccions de treball  que  
siguen necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 
c). Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de l'equip de  
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència de  
dita personal al lloc de treball. 
d). Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte,  
havent d'a aquest efecte coordinar-se adequadament a l'empresa contractista amb  
l'aquesta entitat contractant, a l'efecte de no alterar el bon funcionament del servei.
e). Informar a l'entitat contractant sobre les variacions, ocasionals o permanents, en  
la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.”

Les  citades  regles  no  són  sinó  tributàries  de  l'establit  en  el  Reial  decret 
Legislatiu  2/2015,  de  23  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
l'Estatut dels Treballadors, en protecció d'aquests en matèries tals com la successió 
de  l'empresa,  condicions  de  treball  (salari,  permisos,  vacances,  etc),  límits  a  la 
prerrogatives  de  l'empresari  i  designació  de  representant  de  l'empresa  davant 
l'Ajuntament. 

Per tant, la seua presència en el plec es justifica en el propi ministeri de la 
Llei.

I,  finalment,  la  clàusula  vint-i-unena,  com dèiem inicialment,  regula  com a 
condició  especial  d'execució  l'adquisició  d'un  compromís  determinat  per  part  del 
contractista  adjudicatari  en  el  compliment  de  l'objecte  del  contracte  públic.  Un 
compromís que li ve impost pel plec.

“CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Execució del Contracte

El contracte s’executarà amb subjecció a allò establert en aquest plec de condicions  
i en el Plec de Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que l’òrgan  
de contractació donarà al contractista per a la seva interpretació.
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:
21.1.Contractació indefinida: L'empresa adjudicatària es compromet a executar el  
contracte amb un percentatge de plantilla indefinida que es fixarà entre el 5% i el  



20% per a la plantilla que execute el contracte en la forma que ha ofertat.
21.2.Condicions  laborals:  Tot  el  personal  treballador  dependent  de  l'adjudicatari  
haurà  d'estar  donat  d'alta  en  la  Seguretat  Social  i  emparat  pel  corresponent  
contracte de treball, aplicant-se inexcusablement el Conveni Col·lectiu d'empresa o  
del  Sector  de  legal  aplicació,  l'Estatut  dels  Treballadors  i  la  Llei  General  de  la  
Seguretat Social a cadascun/a de els/as treballadors/as per tipus de labor exercida i  
responsabilitat.
21.3.Condicions salarials: Haurà de presentar-se, per a la plantilla que execute el  
contracte, la nòmina, a fi de garantir aquesta quantia salarial per a la plantilla que  
execute el contracte, durant la durada de la contractació segons l'oferta presentada.
21.4.Condicions  lingüístiques  d'execució:En  les  relacions  amb  l'Administració  
contractant derivades del contracte s'empraran normalment el valencià. Entenent el  
següent:
En les comunicacions verbals,  el  personal  amb coneixement de valencià que en  
funcions  d'execució  del  contracte  es  dirigisca  a  l'Administració  contractant  
s'expressarà inicialment en aquesta llengua. Si l'Administració contractant es dirigeix  
en valencià al personal adscrits a l'execució del contracte que no tinga coneixements  
suficients d'aquesta llengua, l'empresa encarregada de l'execució haurà de facilitar  
immediatament  els  mitjans  o  personal  amb  capacitació  lingüística  en  valencià  
necessaris  perquè  la  relació  entre  l'Admisntación  derivada  de  l'execució  del  
contracte puga desenvolupar-se en valencià.
b) Les comunicacions escrites ser redactaran en valencià, llevat que li receptor opte  
per les dues llengües oficials.
- En la prestació dels serveis relacionats amb tercers o ciutadans en general,  la  
llengua  utilitzada  en  la  comunicació  tant  oral  com  a  escrita,  entre  l'empresa  
encarregada  de  l'execució  i  els  usuaris  o  perdones  amb  les  quals  haja  de  
relacionessis en execució del contracte, serà aquella que trie li usuari o tercer, en  
cada cas.
Quan no conste expressament opció alguna, les notificacions i comunicacions de tot  
tipus entre l'empresa encarregada de l'adjudicació dirigisca a persones físiques o  
jurídiques  es  realitzarà  en  les  dues  llengües  oficials,  sense  perjudici  que  en  
qualsevol moment el ciutadà puga exercir el seu dret a l'opció de llengua i puga  
demandar l'ús d'una sola llengua oficial.”

Sobre  la  contractació  indefinida  i  la  seua  justificació  en  relació  amb  les 
clàusules socials  i  el  contracte ja  ens hem referit  precedentemente,  i  a  açò ens 
remetem de nou.

Sobre  les  condicions  laborals  que  s'exigeixen  (alta  en  la  seguretat  social, 
contracte laboral, aplicació de conveni, etc) constitueixen una mera translació de les 
obligacions dimanants de la legislació laboral, en el seu conjunt, en la qual troben la 
seua justificació.



Sobre les condicions salarials, l'exigència és una conseqüència de l'obligació 
de  l'Administració  de  vetlar  pel  compliment  de  la  Llei  i  de  la  pròpia  oferta 
seleccionada.

Sobre  les  condicions  llingüistiques,  en  relació  amb  l'ús  del  valencià, 
constitueixen una  translació dels principis redactats en la Llei  4/1983,  de 23 de 
novembre,  d'ús  i  ensenyament  del  valencià  i  en  el  propi  article  7è.  de  l'Estatut  
d'Autonomia, que propugnen com a objectius

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conèixer i usar el valencià.
b) Protegir la seua recuperació i garantir el seu ús normal i oficial.
c)  Regular  els  criteris  d'aplicació  del  valencià  en  l'Administració,  mitjans  de 
comunicació social i ensenyament.
d) Delimitar els territoris en els quals predomina l'ús del valencià i castellà.
i) Garantir, conformement a principis de gradualitat i voluntarietat, el coneixement i ús 
del valencià a tot l'àmbit territorial de la Comunitat.

I, en aquest sentit, el propi article 5 de la Llei de l’Us i Ensenyament obliga a  
l'Administració  a  adoptar  “quantes  mesurades  siguen  precises  per  a  impedir  la 
discriminació  de  ciutadans  o  activitats  pel  fet  d'emprar  qualssevol  de  les  dues 
llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del 
valencià”.

CONCLUSIÓ

En  ordre  als  raonaments  exposats,  entenc  que  les  clàusules  socials 
contingudes  en  els  plecs  administratius  relatius  als  contractes  de  “Càrrega  i 
descàrrega, muntatge, tramoistes i maquinistes del gran teatre de Xàtiva, incloent  
persones  a  les  quals  li'ls  /els  hi  garantisca  la  qualitat  del  treball”  i  de  “Control 
d'accessos, taquilla i acomodació del gran teatre de Xàtiva, incloent persones a les 
quals se'ls garantisca la qualitat en el treball”, es consideren justificades en relació al  
servei que s'ha de prestar.

Isabel Hermosilla Arjona
Tècnica AFIC
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