
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 19 de desembre de 2005, recurs 45/2002 
 
Participació dels treballadors indefinits no fixes en processos de promoció 
interna (accés al text de la sentència) 
 
El Tribunal reconeix el dret dels treballadors indefinits no fixes a participar en 
els processos restringits de promoció interna, equiparant a aquests efectes la 
seva condició a la dels treballadors fixes de plantilla. 
 
El desenvolupament dels fets sobre els quals se centra la controvèrsia és el següent: 
 
• La treballadora signa un primer contracte en pràctiques amb la categoria de tècnic 

mig, i durant la vigència del contracte l’Administració la cedeix a una empresa 
municipal. 
 

• Finalitzats els dos anys de contracte en pràctiques, se signa nou contracte per a obra 
o servei determinat, d’un any de durada. 

 
• Durant la vigència d’aquest últim contracte, l’Administració convoca 14 places de 

tècnic superior mitjançant concurs oposició de promoció interna. 
 
• La treballadora n’és exclosa per incompliment del requisit de “ser contractat laboral 

fix de l’Ajuntament”.  
 
• Finalitzat l’any de durada del contracte per a obra o servei determinat, és 

acomiadada. Interposa recurs davant la jurisdicció Social, i aquesta declara 
improcedent l’acomiadament i condemna solidàriament l’Administració i l’empresa 
municipal a escollir entre la readmissió de la treballadora o la indemnització 
corresponent. 

 
• La treballadora interposa recurs extraordinari de revisió contra la decisió de 

l’Administració d’excloure-la del procés de promoció interna. 
 
El Tribunal parteix del fet que la sentència de l’ordre social està reconeixent la 
condició d’indefinida de la treballadora. En conseqüència, quan va ser exclosa 
del procés de promoció interna per falta de fixesa, entén el Tribunal que es va 
produir un error en la qualificació de la naturalesa de la relació laboral.  
 
Així mateix, declara la procedència de l’actual recurs extraordinari de revisió atès que la 
sentència del Social fou posterior a la decisió d’exclusió, i és un document públic 
essencial per a la resolució de l’assumpte, que evidencia l’error de dret d’aquella 
resolució, basada únicament en la falta de la condició de treballadora fixa de 
l’Ajuntament, condició que segons la sentència de l’ordre social si que tenia.  
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