
           
                                                                  

  
 
STS de 18 de gener de 2007, recurs 175/2005 
 
Jurisdicció competent per resoldre un conflicte intern d’una organització 
sindical representativa de personal funcionari (accés al text de la sentència) 
 
La sentència analitza si correspon a la jurisdicció laboral o a la contenciós 
administrativa resoldre un conflicte intern d’una organització sindical, en concret 
la impugnació d’una Acta d’un sindicat de policies municipals. 
 
L’AN, en la resolució interlocutòria de 28 d’abril de 2005, va declarar la incompetència de 
la jurisdicció social en considerar que el règim sindical de la funció pública no està 
comprès dins de l’ordre social. 
 
El TS anul·la aquesta resolució interlocutòria sobre la base de les següents 
consideracions: 
 
• Cal distingir entre:  
 

• Conflictes sobre decisions de les Administracions públiques que afecten a 
les organitzacions sindicals que representen els interessos dels 
funcionaris permanentment o en un moment donat.  

 
• Conflictes interns propis d’aquelles organitzacions, o entre diverses 

organitzacions sindicals, encara que també afectin, com a subjectes, a 
funcionaris. 

 
• En el cas de les decisions d’una administració que afecten a un sindicat de 

funcionaris (com per exemple, negativa de l’Administració a convocar  un sindicat 
de funcionaris o la negativa d’aquella a que un sindicat participi en una Mesa de 
Negociació funcionarial), correspon a la jurisdicció contenciós administrativa 
resoldre el conflicte, tant perquè a aquest ordre és competent per resoldre les 
pretensions en relació amb l’actuació de l’Administració subjecta al dret administratiu, 
com perquè també li correspon resoldre els conflictes sobre la tutela dels drets de 
llibertat sindical dels funcionaris i de vaga d’aquests. 

 
• En els conflictes interns d’un sindicat de funcionaris, o en un conflicte entre 

sindicats d’aquesta mena o representatius d’interessos funcionarials, la jurisdicció 
competent és la social. La llei no distingeix entre sindicats de funcionaris i de 
treballadors i atribueix a l’ordre social resoldre els conflictes sobre règim 
jurídic específic dels sindicats pel que fa a funcionament intern i a les 
relacions amb els seus afiliats.  
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