
 

AVÍS INFORMATIU DELS 

TREBALLADORS DE LA DEIXALLERIA 

ALS USUARIS 
 

 
A finals de novembre l’Ajuntament va fer pública l’obertura del 
procés de licitació per la gestió de la deixalleria. Segons l’Estatut 
dels Treballadors, en un cas de successió d’empresa en un centre 
de treball, el nou empresari queda automàticament subrogat en les 
obligacions que tingués l’anterior empresari amb els treballadors.  
 
Però durant el període de presentació d’ofertes vam saber que 
l’ajuntament estava explicant a les empreses interessades que no 
existeix aquesta obligació de subrogació. 
 
Desconeixem els motius en què es basa l’ajuntament per a afirmar 
això, però entenem que l’Estatut dels Treballadors és clar i no 
podem acceptar res més que la subrogació de tots els treballadors 
de la deixalleria en les condicions actuals. 
 
El canvi és imminent però ningú ens l’ha comunicat. Ens hem dirigit 
a les empreses i a l’Ajuntament, però no ens han respost. Ens 
trobem en una situació de total incertesa, abandó i desinformació i, 
preveient una intenció més que probable d’infringir els nostres 
drets, ens veiem obligats a convocar una vaga indefinida a partir 
del 8 d’abril. Degut a que ni les empreses ni l’ajuntament no ens 
informen de quan serà el canvi, pot ser que aquesta data s’hagi de 
reubicar. 
 
Esperem que la situació es resolgui el més aviat possible amb el 
manteniment dels llocs de treball i les condicions laborals. 
Lamentem les molèsties que la vaga us pugui causar i esperem que 
sapigueu comprendre els nostres motius. Si voleu mostrar la vostra 
solidaritat, us animem a posar queixes per escrit a l’Ajuntament.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Podeu contactar-nos a: deixalleria.molins.envaga@gmail.com 
I seguir els esdeveniments a: www.nodo50.org/sindicatosut 
 
 
 

 

AVÍS INFORMATIU DELS 

TREBALLADORS DE LA DEIXALLERIA 

ALS USUARIS 
 

 
A finals de novembre l’Ajuntament va fer pública l’obertura del 
procés de licitació per la gestió de la deixalleria. Segons l’Estatut 
dels Treballadors, en un cas de successió d’empresa en un centre 
de treball, el nou empresari queda automàticament subrogat en les 
obligacions que tingués l’anterior empresari amb els treballadors.  
 
Però durant el període de presentació d’ofertes vam saber que 
l’ajuntament estava explicant a les empreses interessades que no 
existeix aquesta obligació de subrogació. 
 
Desconeixem els motius en què es basa l’ajuntament per a afirmar 
això, però entenem que l’Estatut dels Treballadors és clar i no 
podem acceptar res més que la subrogació de tots els treballadors 
de la deixalleria en les condicions actuals. 
 
El canvi és imminent però ningú ens l’ha comunicat. Ens hem dirigit 
a les empreses i a l’Ajuntament, però no ens han respost. Ens 
trobem en una situació de total incertesa, abandó i desinformació i, 
preveient una intenció més que probable d’infringir els nostres 
drets, ens veiem obligats a convocar una vaga indefinida a partir 
del 8 d’abril. Degut a que ni les empreses ni l’ajuntament no ens 
informen de quan serà el canvi, pot ser que aquesta data s’hagi de 
reubicar. 
 
Esperem que la situació es resolgui el més aviat possible amb el 
manteniment dels llocs de treball i les condicions laborals. 
Lamentem les molèsties que la vaga us pugui causar i esperem que 
sapigueu comprendre els nostres motius. Si voleu mostrar la vostra 
solidaritat, us animem a posar queixes per escrit a l’Ajuntament.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Podeu contactar-nos a: deixalleria.molins.envaga@gmail.com 
I seguir els esdeveniments a: www.nodo50.org/sindicatosut 
 


