STS de 13 d’octubre de 2020, recurs 2126/2018
Reversió a una administració pública d’un servei i subrogació de treballadors
(accés a el text de la sentència)

Es tracta de la qüestió, llargament debatuda, de l’abast del dret de subrogació dels
treballadors d’una empresa privada quan el servei que prestava per a una
administració pública es reverteix, gestionant-se des d’aleshores de manera directa.
En aquest cas es tracta d’un Institut dependent d’una conselleria autonòmica, que va
revertir el servei de neteja que prestava una empresa, passant a afrontar aquest servei
amb personal propi de la Conselleria.
L’empresa sortint va comunicar als treballadors afectats que se subrogarien en
el servei de l’Institut públic, dret reconegut en primera instància pel jutjat del social
en aplicació del que preveu el conveni col·lectiu de neteja d’edificis i locals. La sentència
d’instància va ser confirmada pel TSJ.
El TS resol en unificació de doctrina, un cop constata la contradicció amb la sentència
de contrast que va estimar el recurs d’un ajuntament en entendre que no hi va haver
transmissió patrimonial que justifiqués l’aplicació de l’art. 44 ET ni resultava aplicable la
clàusula subrogatòria del conveni col·lectiu sectorial. En la seva sentència considera que
l’assumpció del servei per part d’una administració pública no pressuposa la
subrogació en els termes que preveu l’esmentat art. 44 ET o en la Directiva
2001/23/CE, en no constar cap transmissió d’elements patrimonials, estructura
organitzativa ni part substancial de la plantilla de l’empresa sortint a
l’administració que va dur a terme la reversió.
D’altra banda, el mateix TS entén que el conveni col·lectiu sectorial aplicable a
aquesta empresa no vincula l’administració que fa la reversió, ja que aquesta -que
pot tenir conveni propi- no pot estar subjecta a normes convingudes per organitzacions
patronals amb interessos particulars o sectorials molt diferents dels de l’Administració,
centrats aquests en l’interès general. En conseqüència, no es pot acudir a la subrogació
convencional perquè l’entitat que desenvolupa l’activitat queda fora de l’àmbit d’aplicació
del conveni que la imposa i no es donen els elements necessaris per apreciar-la per la via
de l’art. 44 ET.

