
STS de 12 d’abril de 2019, recurs 2811/2016 

El desacord en la negociació no significa que hi hagi hagut manca de voluntat 
negociadora (accés al text de la sentència)  

En aquesta sentència s’analitza una vegada més quin ha de ser el contingut de la 
negociació col·lectiva per entendre acomplerta l’obligació de negociar de bona fe. 

La matèria a negociar, en aquest cas, fa referència als criteris per a la determinació de 
les relacions de llocs de treball i de convocatòria dels procediments d’adscripció i 
recol·locació en el cos de mestres d’una administració autonòmica. 

Sense posar en dubte que s’han de negociar les decisions que les administracions adoptin 
en l’exercici de les seves potestats d’organització que repercuteixin en les condicions de 
treball, el debat se centra en determinar si l’administració demandada va actuar 
d’acord amb el principi de bona fe i voluntat negociadora o si, al contrari, es va 
limitar a una negociació merament formal. 

El TS entén que la conclusió del TSJ conforme havia existit negociació efectiva 
és coherent amb el contingut de les actes i el desenvolupament de les reunions. 
En una d’aquestes reunions, la penúltima, es constata que es van lliurar els documents a 
la mesa amb els canvis proposats per l’Administració ressaltats en negreta, que es van 
aportar quadres de resum, que els representants sindicals van formular-hi preguntes que 
l’Administració va respondre i que en general, hi va haver un debat en què les 
organitzacions sindicals van indicar els canvis que consideraven necessaris i es va acabar 
amb aquesta conclusió: “La mesa fixa aportar noves propostes de la part social i celebrar 
noves reunions negociadores (...)”. A l’acta de l’última reunió es constata que les 
organitzacions sindicals havien fet propostes i que algunes d’elles no havien 
estat acceptades per l’Administració. El representant d’aquesta va manifestar als 
sindicats la voluntat de negociar i d’intentar recuperar les condicions de treball quan les 
circumstàncies econòmiques i conjunturals ho permetessin, i que les mesures que ara es 
decidien sense acord tindrien una vigència limitada. 

El TS conclou que malgrat s’hauria pogut aprofundir més en l’intercanvi d’idees i 
propostes, no es pot afirmar que la negociació fos només mera aparença. I que 
s’ha de partir de la premissa que negociar no equival a obtenir l’acceptació per l’altra part 
del que una d’elles pretén i que, per tant, un procés negociador pot concloure sense 
acord en aspectes considerats substancials per a un, per a diversos o per a tots 
els que hi han participat. 
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