
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 20 de setembre de 2010, recurs 2451/2010 
 
Exercici del dret de vaga en un organisme públic: serveis mínims establerts 
unilateralment per l’ocupador (accés al text de la sentencia) 

 
El  TSJ analitza un supòsit en què, convocada una vaga de dues hores en tots els 
torns del servei d’un organisme públic, no es va arribar a un acord sobre l’establiment 
dels serveis mínims, de manera que fou l’empresa qui els va determinar. Els aspectes 
més rellevants de la sentència són els següents: 
 
 Convocada l’esmentada vaga, es va produir el tràmit de mediació sense acord, de 

forma que la vaga va continuar i no es van acordar els serveis mínims. 
L’empresa va determinar tals serveis mínims, basant-se en aquells que van 
ser establerts en anteriors vagues de similars característiques a la convocada en 
aquest cas. 

 
 El TSJ, en una vaga anterior, havia declarat els serveis mínims aplicats per 

l’empresa ajustats a dret, concloent que la conducta de l’empresa en aquest sentit 
era plenament conforme amb el dret de llibertat sindical. 

 
 El TSJ recorda que va haver comunicació per part de l’empresa a tot el 

personal del serveis mínims que havien d’aplicar-se en el present supòsit, 
basant-se en els de vagues anteriors, les quals no van ser objecte 
d’impugnació. El TSJ determina, no obstant, que aquest anterior silenci no pot 
per se avalar la correcció dels serveis mínims, ni tampoc ser argument suficient 
d’una resolució que declari la inexistència de vulneració d’un dret fonamental. 

 
 Entén el TSJ que, havent-se analitzat les circumstàncies que ara serveixen de motiu 

d’impugnació en anteriors resolucions, tals como el caràcter de servei essencial per a 
la comunitat, no es pot exigir ara a la empresa que les acrediti novament. 

 
 En definitiva, es conclou que, si bé l’omissió d’impugnació per part dels representants 

dels treballadors no pot, sense més, interpretar-se com que tals serveis mínims eren 
correctes, tampoc es admissible exigir a l’empresa que provi de nou extrems que ja 
van ser analitzats en resolucions fermes del TSJ precedents i, per tant, es desestima 
el recurs del sindicat convocant de la vaga. 
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