
           
                      

  
 
STS de 21 de gener de 2009, recurs 1627/2008 
 
Contractació temporal per a executar programes de formació professional 
ocupacional finançats amb fons públics (accés al text de la sentència) 
 
En el cas present, el TS desestima un recurs de cassació per a la unificació de doctrina 
interposat per una Administració autonòmica, contra la STSJ de Catalunya de 4 de febrer 
de 2008, recurs 1889/2007. La sentència esmentada declara que el contracte d’obra i 
servei determinat subscrit entre l’Administració i els treballadors demandants (de 
categoria professional de monitors de formació) no és la modalitat contractual adequada, 
sinó que té caràcter indefinit, atès que la relació laboral ha esdevingut cíclica i 
reiterada i que respon a una necessitat estructural de formació.  
 
Per contra, la part recurrent al·lega que la causa de temporalitat està justificada, perquè 
el servei contractat (el desenvolupament d’un programa de formació ocupacional de 
cases d’ofici) presenta autonomia i substantivitat pròpia. Tal conclusió deriva del fet que 
cadascun dels convenis, depenents de fons de la Unió Europea i del seu conveni específic, 
tenen una duració incerta, doncs l’aportació econòmica efectuada per l’Administració 
autonòmica, amb càrrec a una determinada partida pressupostària, és de quantia 
variable i amb vigència d’un any, en alguns casos, i de dos, en altres. En aquest sentit, 
aporta en contradicció la STSJ de Catalunya de 21 d’abril de 2006, recurs 80/2006.  
 
D’acord amb la reiterada doctrina del TS, el Tribunal rebutja la pretensió de la recurrent 
seguint la següent argumentació:  
 
• En primer lloc, la contractació temporal per obra o servei vinculada a una 

subvenció externa és vàlida; no és un contracte abusiu, en frau de llei o contrari a 
Dret. 

 
• No obstant, l’existència d’una subvenció no és un element decisiu i concloent, 

per si mateix, de la validesa d’un contracte temporal; precisant que de 
l’anualitat del contracte no se’n desprèn la temporalitat del contracte d’obra i servei 
determinat, perquè la durada afecta només a la subvenció, no al servei 
finançat.  

 
• En segon lloc, l’objectiu dels programes de formació ocupacional és facilitar 

l’aprenentatge de diversos oficis i donar qualificació a joves a l’atur, així com la seva 
integració social; Aquesta funció satisfà una necessitat estructural, que 
comporta una vocació de permanència.  

 
• Per últim, els treballadors han prestat serveis per a l’Administració en virtut de 

successius contractes d’obra i servei determinat, que responien a una necessitat de 
treball en períodes limitats de temps i, per tant, es tracta d’un contracte fix de 
caràcter discontinu.  
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