
           
                      

  
 

 

STS de 11 de febrer de 2008, recurs 118/2006 
 
Tutela del dret de llibertat sindical: paralització del procés de negociació i 
negociació en la CIVE d’acords amb naturalesa normativa i no merament 
d’administració del conveni (accés al text de la sentència) 
 
La sentència resol dues qüestions plantejades pel sindicat demandant. 
 
En primer lloc, la possible vulneració del dret de llibertat sindical fruit de la 
paralització sense justa causa d’un procés negociador. Els fets es produïren de la 
següent manera: 
 
• En novembre de 1997 es va constituir la Comissió Negociadora per a iniciar el procés 

de negociació del III Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Generalitat 
Valenciana, integrada, entre d’altres, pel sindicat CSI-CSIF, ara demandant. 

 
• La Comissió Negociadora es va reunir, posteriorment, el mateix mes de novembre de 

1997 i al mes de setembre de 2000. 
 
• No se celebraren noves reunions, tot i que la secció demandant ho va sol·licitar per 

escrit en el mes d’octubre de 2004. 
 
• Finalment, l’any 2006 el sindicat demandant, interposa recurs davant el TSJ de 

València per considerar la conducta dels demandats -els altres sindicats integrants de 
la Comissió Negociadora i l’Administració-, contrària al dret de llibertat sindical en 
paralitzar sense justa causa el procés negociador. 

 
El TS desestima el recurs, com també ho va fer el TSJ de València, sobre la base dels 
següents arguments: 
 
• El procés de negociació no ha sofert cap paralització, sinó que s’ha de 

considerar decaigut per inactivitat. El Tribunal al·lega que els processos de 
negociació s’han de mantenir oberts dins del límit del que és raonable: sol·licitar en 
2006, mitjançant demanda, la continuïtat d’un procés negociador iniciat l’any 1997 i 
que només va consistir en la celebració de tres reunions, excedeix el límit del que s’ha 
de considerar raonable.  

 
• D’altra banda, el sindicat demandant, tot i que reunia el requisit de legitimació 

inicial (art. 87 ET) no gaudia de la legitimació plena per a constituir la 
Comissió Negociadora (art. 88 ET), motiu pel qual no pot imposar la negociació a la 
resta de parts negociadores. El seu dret, afirma el TS, es limita a participar en 
una negociació en curs, però no li permet obligar a continuar negociant a 
aquells que han optat per no fer-ho. 

 
En segon lloc, el sindicat demandant al·lega l’existència d’un procés de 
negociació paral·lel desenvolupat al si de la Comissió d’Interpretació, Vigilància 
i Estudi del qual ha estat exclòs per no haver signat el conveni anterior. El TS també 
desestima aquesta pretensió ja que el demandant no ha acreditat que el contingut dels 
acords adoptats a la CIVE tingui naturalesa reguladora i no merament administrativa i, 
en qualsevol cas, afirma el Tribunal, per a combatre els dits acords si fossin 
efectivament normatius, caldria acudir al procés d’impugnació de convenis 
col·lectius i no al de tutela de la llibertat sindical. 
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