
           
                      

  
 
STS de 24 de febrer de 2015, recurs 165/2014 

 
Acomiadament col·lectiu en un ajuntament: competència per portar-lo a terme i 
determinació de la causa (accés al text de la sentència) 

 
Es resolen múltiples qüestions relacionades amb els acomiadaments col·lectius efectuats 
en les administracions públiques. Destaquen un parell d’aquestes: la competència per 
a dur a terme els acomiadaments, i el seu contingut material. 
 
Sobre la determinació de a qui correspon adoptar la decisió dels acomiadaments en 
aquests casos, el TS entén que, conforme a allò que disposa l’apartat h) de l’art. 22.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, s’inclouen 
entre les funcions de l’alcalde les relatives a acordar l’acomiadament del 
personal laboral, sens perjudici d’haver de donar compte al Ple municipal en la 
primera sessió que celebri. El TS conclou, per tant, que l’alcalde haurà de donar 
compte al Ple dels acomiadaments del personal laboral, però no es requereix que s’hi 
ratifiqui davant d’aquest, exigència que va desaparèixer amb la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 
 
Pel que fa a la concurrència de la causa -insuficiència pressupostària- el Tribunal ja va 
tenir ocasió d’analitzar en sentència de 2 de desembre de 2014 els nombrosos problemes 
interpretatius que planteja la DA 20a ET, en la redacció donada per la Ley 3/2012, de 6 
de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En tot cas, entén que 
ha quedat acreditada la insuficiència pressupostària sense que s’hagi de donar 
importància a l’actuació de l’ajuntament en anys anteriors. Pel TS és rellevant el 
fet que la insuficiència afectés tota l’activitat municipal i s’adoptés un conjunt de 
mesures, entre les que figuren els acomiadaments, que pretenien pal·liar la 
gravetat de la situació. 
 
Finalment, segons el TS una altra dada a considerar és que no s’ha produït una 
externalització dels serveis corresponents a les tasques realitzades pels qui van ser 
acomiadats, que passaran a realitzar-se per personal que ja treballava a la corporació 
local demandada com a conseqüència de la reestructuració duta a terme. 
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