
           
                      

  
 
STSJ d’Andalusia d’1 d’abril de 2014, recurs 51/2013 
 
El “Pla d’ajust” com a causa vàlida d’acomiadament col·lectiu per motius 
organitzatius  (accés al text de la sentència)  
 
Una empresa pública, 100% capital d’un ajuntament, va realitzar un 
acomiadament col·lectiu el 2012, el qual va ser declarat nul. A finals de 2013, va dur a 
terme un nou acomiadament col·lectiu, sobre la totalitat dels seus empleats 
públics, i finalment va cedir el seu actiu i el seu passiu a l’ens matriu, que va conservar 
alguns dels serveis prestats per l’empresa, tot i que les relacions laborals es van extingir 
sense que es produís una subrogació de personal. 
 
El TSJ valida tota l’operació, de conformitat amb les següents apreciacions: 
 
 L’ajuntament no és l’ocupador real dels treballadors. En conseqüència, aquests 

no poden adquirir la condició d’indefinits no fixos a l’entitat local. 
 

 La documentació aportada per la corporació es considera suficient, malgrat 
que hi mancava la certificació del responsable de l’oficina pressupostària, la plantilla 
del personal laboral i el pla d’ordenació de recursos humans. El tribunal argumenta 
que no tot incompliment de l’aportació documental suposa la nul·litat de 
l’acomiadament col·lectiu, sinó només aquell que resulti transcendent a efectes 
d’una negociació adequadament informada. 

 
 No s’ha produït ni frau ni abús de dret perquè s’ha negociat de bona fe en les 7 

reunions mantingudes per les parts. Fins i tot, en l’acte del judici, la representació 
dels treballadors va reconèixer la bona fe que va presidir les negociacions. 

 
 No opera la garantia d’indemnitat. El fet que s’anul·lés anteriorment un 

acomiadament col·lectiu no és un indici suficient per aplicar-hi la garantia, a 
manca d’altres. 

 
 L’ajuntament va al·legar causa econòmica i causa organitzativa per procedir a 

l’acomiadament col·lectiu. En relació amb aquesta última, consta acreditat que: 
 

- Va elaborar-se un pla d’ajust per part de l’ens local, d’acord amb la 
normativa pressupostària, per al qual era necessari acollir-se a un mecanisme de 
finançament d’entitats locals pel pagament del deute a proveïdors, per més de 59 
milions d’euros. 
 

- En aquest pla es declarava la necessitat d’eliminar aportacions i dissoldre 
ens públics, tenint en compte que la dissolució sempre es duria a terme en 
aquelles empreses que presentessin pèrdues per sota de la meitat del capital 
social, d’acord amb la normativa aplicable, i aquesta era la situació en la qual es 
trobava l’empresa pública. 

 
- L’ajuntament va sol·licitar un crèdit ICO que no hagués pogut obtenir de 

no ser pel pla d’ajust aprovat. 
 

Concorria en definitiva la causa organitzativa, ja que s’havien produït canvis, 
entre d’altres, en els sistemes i mètodes de treball del personal adscrit al 
servei públic. En acreditar-se aquesta causa, el TSJ no va examinar la causa 
econòmica. 

 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_51_2013.pdf

