
           
                      

  
 
STS de 16 de juny de 2014, recurs 550/2013 
 
Subrogació de personal laboral en cas de reorganització del sector públic (accés al 
text de la sentència) 
 
La Junta d’Andalusia va procedir mitjançant decret a aprovar els Estatuts de l’Agencia 
Andaluza del Conocimiento. Es va aprovar l’adscripció del personal laboral 
procedent de tres anteriors ens públics a aquesta agència de nova creació. 
 
El TS entén que no es produeix una vulneració del dret d’accés a funcions públiques, 
declarant ajustada a dret la subrogació del personal, pels següents motius: 
 
 El personal laboral procedent dels tres ens públics no va canviar el seu règim 

jurídic, ja que va seguir vinculat precisament com a personal laboral. 
 
 No es va alterar la titularitat pública de l’entitat ocupadora ni l’objecte de la 

seva activitat. Com a màxim, en alguns casos es va canviar la personificació 
d’aquest ocupador (de societat mercantil de titularitat pública a agència pública 
empresarial). 

 
 La subrogació del nou ocupador en la situació jurídica que ostentava l’anterior en els 

seus contractes de treball no és una innovació normativa, sinó una aplicació de la 
regulació de la successió d’empreses de l’art. 44 ET, clarament adreçada a 
afavorir l’estabilitat laboral. 

 
 Tant la llei autonòmica que va reformar el sector públic andalús (Ley 1/2011) com el 

decret específic de creació de l’Agencia Andaluza del Conocimiento estableixen que 
aquell personal laboral només podrà passar a la funció pública de 
l’Administració Pública de la Junta d’Andalusia o al seu personal laboral si 
supera els corresponents processos selectius. 

 
En definitiva, l’accés a l’esmentada agència per part del personal no es gratuït, il·legal o 
discriminatori, atès que tant la Ley 1/2011 com l’art. 44 ET donen la suficient cobertura. 
 
Aquesta sentència, como consta en el seu FJ 3r, ve a confirmar la validesa de 
totes les subrogacions de personal produïdes en el sector públic andalús que 
han seguit el mateix procediment  que el del present supòsit. 
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