
           
                      

  
 
STS de 6 d’abril de 2016, recurs 3401/2014 
 
Nul·litat o improcedència de l’acomiadament d’un col·lectiu de treballadors 
contractats temporalment en frau de llei per una administració pública (accés al 
text de la sentència) 
 
Una treballadora va ser acomiadada d’un servei públic d’ocupació autonòmic, 
amb el que havia subscrit un contracte d’obra o servei determinat, el qual va ser 
extingit per part de l’administració contractant en la mateixa data que uns altres 413 
contractes del mateix tipus, com a conseqüència de la manca de pròrroga de la mesura 
de contractació i la finalització del programa. L’acomiadament de la treballadora es va 
declarar pel TSJ d’Andalusia com a improcedent, però la demandant pretenia que es 
declarés nul, perquè en afectar un total de 413 treballadors l’administració 
havia de seguir el procediment previst a l’ET per als acomiadaments col·lectius. 
 
El TS, reiterant doctrina, entén que en aquests casos es tracta de treballadors que, des 
del principi de la relació laboral, en no concórrer la causa invocada per l’administració 
contractant com a justificativa de la contractació de durada determinada, tenien la 
condició d’indefinits no fixos. No obstant això, i tenint en compte que el contingut de 
la Directiva 98/59/CE del Consell de 20 de juliol de 1998 relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius no és 
aplicable a les administracions públiques ni a les institucions de dret públic, s’ha de 
concloure que per determinar el llindar numèric establert a l’art. 51 ET per als 
acomiadaments col·lectius, cal adequar-se tant a les causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció que els generen, com a aquelles que obeeixin a la iniciativa 
de l’empresari en virtut d’altres motius no inherents a la persona del treballador. 
 
Els cessaments, per contra, de tots aquests empleats públics s’han de declarar com a 
acomiadaments improcedents -ja que la relació laboral no era temporal, sinó indefinida 
no fixa- però no nuls, perquè no s’han produït per iniciativa de l’empresari, sinó 
per imposició de la Llei, i aquesta circumstància les exclou de l’art. 51 ET i del 
seu llindar numèric. 
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