STS d’1 de juliol de 2021, recurs 4079/2018
Canvi d’interí a indefinit: novació extintiva i pèrdua de drets vinculats al
contracte temporal previ (accés al text de la sentència)
Una empleada prestava serveis per a un ens públic en virtut de successius
contractes temporals -en principi, tots lícits-, l’últim dels quals va ser d’interinitat per
substitució, passant a obtenir una plaça de personal laboral indefinit després de
la superació del corresponent procés selectiu en una altra entitat pública que es
va subrogar a la posició de l’anterior. Des d’aleshores, la treballadora va deixar de
percebre determinats conceptes salarials previstos en un acord de garanties
individuals signat entre l’ens públic anterior i els representants dels treballadors.
La qüestió se centra a determinar si, en subscriure un contracte indefinit, es
produeix una novació extintiva de la relació temporal mantinguda anteriorment
i, per tant, es perd el dret a les condicions aplicables a la relació laboral
temporal precedent. La finalitat de l’acord col·lectiu de garanties individuals va ser,
precisament, assegurar que els treballadors afectats per la subrogació de la nova entitat
pública mantindrien determinades condicions de què gaudien, i afectava tant els
treballadors indefinits com els temporals.
Tot i això, el TS entén que aquestes peculiars condicions de treball únicament es
conserven mentre els treballadors afectats mantinguin els seus contractes. És a
dir, no són condicions ad personam, sinó estrictament referides a l’enllaç contractual
vigent en el moment de signatura de l’acord col·lectiu. De fet, la treballadora va decidir
lliurement participar en el procés selectiu per a la plaça indefinida, fet que va comportar
la subscripció d’un nou contracte de treball i l’extinció de l’antic (temporal), al qual
estaven vinculats els drets singulars recollits a l’acord col·lectiu de garanties individuals.
Això va suposar, per tant, una novació extintiva i, consegüentment, la pèrdua de
les condicions especials que tenia, associades al contracte d’interinitat anterior.

