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Barcelona, 23 de novembre de 2020

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 5119/2020

En el recurs de suplicació interposat per ALSTOM TRANSPORTE, S.A., ALSTOM ESPAÑA IB, S.L. i ALSTOM
CHILE, S.A. a la sentència del Jutjat Social 19 Barcelona de data 7 de maig de 2019 dictada en el procediment
Demandes núm. 173/2017 en el qual s'ha recorregut contra la part FONS DE GARANTIA SALARIAL-FOGASA-
i  Constantino , ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. Andreu Enfedaque Marco.

ANTECEDENTS DE FET

Primer.  Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor
al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una
sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la
sentència en data 7 de maig de 2019, que contenia la decisió següent:

"Que la demanda formulada por D.  Constantino  contra las empresas ALSTOM TRANSPORTES S.A, ALSTOM
ESPAÑA IB y ALSTOM CHILE S.A, y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, declarando la improcedencia del
despido del actor y en consecuencia condeno solidariamente a las demandadas a la readmisión inmediata del
Trabajador en las mismas condiciones de trabajo que regían antes de producirse el despido o, a su elección,
que deberá ejercitar en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, a abonar la
indemnización de 397.057,13 euros."

Segon . En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:
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1.- El Trabajador, con DNI nº  NUM000 , inició la prestación de servicios por cuenta de la empresa ALSTOM
TRANSPORTES, S.A., el día 12/03/2001, con la categoría profesional actual de Gerente General de Transportes
en la sociedad ALSTOM CHILE, S.A., percibiendo en la fecha que se produjo la extinción del contrato un salario
de 229,796,27 euros (dividido por 365) salario/día 629,50 y subsidiariamente para el caso que se considerara
que la relación laboral quedó suspendida en el año 2012 el salario percibido por el actor era de 113.510,73
euros (dividido 365 días) equivale a un salario/día de 310,99 euros.

(Doc. nº 2, 6 ,7 16 y 17 del ramo de prueba de a la parte actora). (Doc. N17 Tipo de cambio correspondiente al
mes de octubre de 2017 publicado por el Banco de España para la conversión de pesos chilenos.)

2.- La relación laboral con el Grupo ASTOM se inició el 12/03/2001, mediante un contrato ordinario a tiempo
completo firmado con la mercantil ALSTOM TRANSPORTES S.A., prestación de servicios que se ha realizado
en Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), (Doc. Nº 1 Contrato de trabajo con Alstom Transporte ramo de
prueba de

la demandada Alstom Transporte).

3.-. El Grupo ALSTOM en fecha 13/01/2011 acuerda traslada al actor temporalmente y durante 24 meses
al centro de trabajo que la mercantil tiene en la localidad de Saint-Ouen en Francia, bajo unas condiciones
reguladas en el "International Mobiliy Agreement" .

Con efectos de 1/06/2012 y hasta el 5/06/2013, la mercantil ALSTON TRNASPORTE S.A., y el actor suscribieron
un acuerdo de suspensión temporal del contrato de trabajo con la finalidad que el actor acudiera y realizara un
curso -Máster de formación en los Estados Unidos de Norteamérica.

(Doc. Nº 4 y 5 Notificación fin de expatriación a Francia y certificado de finalización del desplazamiento en
Francia. Doc. nº 8 Acuerdo de suspensión, del ramo de prueba de la parte actora)

4.-En el acuerdo de suspensión del contrato de trabajo el Grupo Alstom establece continuar abonado la
retribución del actor, sufragando los gastos derivados de su asistencia al Máster como fue el alquiler de la
vivienda en EEUU y otros.

La forma de pago por encontrarse el contrato de trabajo en suspenso, se efectúa por la presentación de factura
que el actor debe realizar como profesional autónomo, y desde Francia.

(Doc. Nº 8 acuerdo de suspensión Doc. Nº 9 Facturas emitidas por el actor al Grupo Alstom durante el periodo
de formación en EEUU)

5.- En el acuerdo se suspensión del contrato de trabajo que la mercantil ALSTOM TRANSPORTE SA y el actor
subscriben con efectos del 01/06/2012 hasta el 05/06/2013 periodo de un año, momento que el actor debería
reincorporase a la compañía, se establecían las siguientes condiciones:

"la compañía tendrá la protestad para decidir en qué empresa del Grupo ALSTOM ingresará el trabajador (...) "

El actor finalizado el curso de formación deberá reincorporase al Grupo Alstom y permanecer en el mismo
durante 24 meses con la pena, en caso de incumplimiento de tener que devolver las compensaciones
percibidas durante el periodo de suspensión.

Durante el periodo de suspensión se le continuará pagando el salario al trabajador en la misma cuantía que
venía percibiendo, si bien (al quedar formalmente suspendida la relación laboral con España) el pago lo realiza
Alstom Francia.

(Doc. Nº 8 acuerdo de suspensión)

6.- Terminado el curso de formación y tras varias reuniones con la dirección de RRHH del Grupo Alstom
en Europa, la Compañía decidió finalmente su incorporación en el Grupo Alstom en Chile con la categoría
profesional de Gerente de la división de Transporte, incorporación que se realizó el 09/09/2013.

(Doc. Nº 1 Perfil del empleado extraído de la Web de ALSTOM el 24/06/2016 indicando la fecha de ingreso
y antigüedad) (doc. Nº 10, 11,12, y 13 correos electrónicos que reflejan la búsqueda para reincorporación del
actor y la asunción de los gastos de desplazamiento del actor para las diversas reuniones mantenidas.

(Hecho no controvertido).

7.- Nunca se firmó un acuerdo de extinción de la relación laboral, que había sido suspendida.

La compañía en octubre de 2016 le hizo entrega al actor de una placa conmemorativa por los 15 años de
prestación de servicios al Grupo Alstom.

8.-En fecha 13/01/2017 la empresa ALSTOM CHILE S.A., le

2



JURISPRUDENCIA

hizo entrega de la carta de extinción del contrato laboral, reconociendo una antigüedad de 3 años,
correspondiente a los años trabajados en Chile y ofreciendo de conformidad con la legislación local una
indemnización de 3 meses, es decir, un mes por año trabajado. (doc. nº 1 carta de desahucio (despido) por
ALSTOM CHILE S.A) .

9.- El actor no estando conforme con la extinción del contrato de trabajo, remetió burofax a ALSTOM
TRANSPORTE y ALSTOM ESPAÑA IB S.L., solicitando que le indicase el lugar y la fecha de su nueva
reincorporación en la empresa ALSTOM TRANSPORTE S.A., por cuanto la relación laboral con esta empresa se
encontraba suspendía; o bien, en caso que se considerara que la comunicación realizada por el Grupo Alstom
a través de su filial ALSTOM CHILE, no solo extingue su relación laboral con esta mercantil, sino con todo el
Grupo Alstom se procediera a extinguir la relación laboral con el Grupo y se le abonara la indemnización por
despido improcedente en atención a la antigüedad real con el Grupo Alstom, es decir, desde el día 12/03/2001.

Las compañías ALSTOM TRANSPORTE y ALSTOM ESPAÑA IB S.L., no procedieron a contesta el burofax, ni se
ha procedido a su reincorporación. (doc. Nº 20 Burofax de fecha 27/01/2017)

10.-Se alega y se demanda por la parte actora la unidad del vínculo laboral ordinaria desde el 12/03/2001,
momento que se inició la relación laboral con ALSTOM TRANSPORTE S.A, firmado varios acuerdos de
movilidad internacional bajo la dirección y coordinación del Grupo Alstom.

Relación que quedó suspendida el 01/05/2012 por la realización de un curso de formación, y una vez finalizado
se reanudó al ser destinado e incorporado nuevamente en el Grupo Alstom en su filiar de Chile, hasta su
extinción en enero de 2017. (Hecho controvertido)

11.- Manifiesta la parte actora, que el conjunto de empresas codemandadas forma un Grupo de empresas
laboral, concurriendo todos y cada uno de los elementos exigidos por la jurisprudencia para calificar este grupo
mercantil como grupo patológico y se declare la responsabilidad solidaria de todas las empresas del Grupo
Alstom respecto de las consecuencias legales de la declaración de improcedencia del despido.

(Doc. Nº 22 Listado completo de las entidades del Grupo Alstom con indicación de la matriz, ALSTOM
FRANCIA, el porcentaje de participación en las filiares de España y chile (100%) y el grado de consolidación
contable) (Hecho controvertido)

12.- El actor interpuso papeleta de conciliación en materia de despido en fecha 09/02/2017. El acto
administrativo se celebró en fecha 210/03/2017, con el resultado de "sin avenencia" ALSTOM TRANSPORTE
y con el resultado de "intentado sin efecto respecto ALSTOM ESPAÑA IB S.L., ALSTOM CHILE S.A. y FONDO
DE GARANTIA SALARIAL. (Folio 30)

Tercer.  Contra aquesta sentència la part demandada va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar
dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària la qual va impugnar. Es van elevar les actuacions a
aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Enfront la sentència dinstància, que estimà la demanda per acomiadament improcedent recorren
les empreses demandades. Cal primerament clarificar la situació plantejada durant el tràmit del recurs de
suplicació, doncs els recurrents van advertir la manca de una part important de les actuacions, en concret
de les proves documentals i van presentar immediatament recurs de suplicació fonamentat exclusivament en
la que estimaven com a infracció processal articulant un únic motiu de recurs a l'empara de l'apartat a) de l'
article 193 LRJS, impugnat per la part actora i que, encertadament va resoldre el jutjat deixant sense efecte la
diligència de posada a disposició de les actuacions per tal de que es procedís a completar les mateixes amb
les que per omissió involuntària havien quedat al jutjat sense ser entregades a la part. Amb aquesta decisió, no
impugnada per cap de les parts litigants, restaven invalidades totes les actuacions posteriors havent formulat
en temps i forma els recurrents novament el recurs, sense plantejar ja aquests defectes formals i impugnant-
los la part actora. Així doncs, no ha de examinar la Sala la nul.litat de actuacions plantejada pels recurrents en
un tràmit de suplicació que ha quedat sense efecte.

SEGON.- En el primer motiu de recurs, el demandant demana la modificació dels fets provats de la sentència.
Respecte del fet provat primer, la part pretén rectificar fets essencials del mateix, gairebé prejutjant la decisió
que es pretén per la part, però sense que de cap manera es desprengui dels documents en els quals es
fonamenta el canvi error de la jutjadora de instància sinó una valoració diversa de la prova practicada el que
com es sabut no es possible per via de recurs de suplicació en un procediment com el laboral de instància
única.
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També es demana modificar el fet provat segon de la sentència doncs considera que suposa un enjudiciament
anticipat respecte de la existència de un grup empresarial. Val a dir que no es així doncs el que ha fet el jutjat es
situar erròniament un antecedent de fet i en concret una manifestació processal de la part actora ("Manifiesta
la parte actora...) que en cap cas té el caràcter de fet provat ni prejutja de cap manera la existència d'aquest
grup empresarial que la jutjadora apreciarà tenint en compte la prova i d'acord amb els arguments que explicita
extensament en el fonament de dret tercer de la sentència. Ha de decaure doncs el motiu i restaran doncs
sense modificació els fets provats de la sentència.

TERCER.- En el tercer motiu de recurs, emparat en l'apartat c) de l' article 193 de la LRJS, es plantegen els
temes de incompetència jurisdiccional i territorial ja plantejats a la instància i es denuncien com a infringits
l' article 21 del Reglament 1215/2012 de 12 de desembre, 25 de la LOPJ i 10 de la LRJS. Els demandats
argumenten que l'acomiadament del demandant es va dur a terme per una empresa xilena amb la qual
estava lligada el treballador en virtut de contracte de treball subscrit amb la mateixa sense cap relació amb
la prestació de serveis anterior amb Alstom España, per la qual cosa no existeix competència internacional
doncs la competència exclusiva per a resoldre la demanda de acomiadament correspondria exclusivament a
l'òrgan jurisdiccional competent de Xile, davant el qual el treballador havia plantejat ja una reclamació resolta
a sentència. La argumentació es coherent amb el plantejament que manté la empresa demandada a judici,
pero aquest plantejament no ha estat acollit en els fets provats de la sentència que es recorre que manté la
existència d'un grup empresarial entre les demandades Alstom España, Alstom Transporte i Alstom Chile S.A.
i una relació ininterrompuda del treballador primer amb Alston España, relació suspesa el 2012 per acord entre
empresa i treballador quan aquest, a càrrec de la empresa i fins i tot percebent en aquest temps la retribució
corresponent, va seguir un curs a Estats Units de un any de durada, havent pactat les parts que en acabar el
mateix la empresa decidiria en quina empresa del grup es reincorporaria. Així es va fer i la empresa va decidir
que s'incorporés a la Alstom de Xile signant el contracte corresponent on es feia constar que conservava la
vinculació amb la seguretat social espanyola. A partir de aquest fonament fàctic, no podem acceptar que el lloc
de prestació de serveis fos Xile, doncs la seva prestació de serveis en aquell Estat no va ser sinó un pas més en
la carrera professional del demandant al Grup, desenvolupada a Espanya, França i aquell país americà, tot per
decisió del grup empresarial. Val a dir també que d'acord amb el que disposa l' article 25 LOPJ tant la empresa
"Alstom Transporte S.A." en la qual ha estat enquadrat el treballador d'ençà 2001 com la també codemandada
"Alstom Española IB S.L." tenen nacionalitat espanyola, com el propi treballador, domicili a Espanya (Madrid) i
també a Santa Perpetua de Moguda el centre de treball principal amb el qual ha estat vinculat el treballador. Es
reuneixen per tant dos dels tres requisits alternatius que requereix el dit precepte per a establir la competència
dels Tribunals laborals espanyols.

En tot cas, no existeix litispendència ni cosa jutjada respecte de cap procediment que es segueixi a Xile, doncs
el treballador no ha impugnat el seu acomiadament a aquell país sinó a Espanya on es troben les empreses
del grup amb les que ha estat major temps vinculat. Existeix una reclamació judicial a Xile però s'ha demostrat
que es refereix a una qüestió relativa a la seguretat social, salaris pendents i despeses de viatge de retorn a
Europa del demandant i no a l'acomiadament, havent-se dictat sentència que no ha adquirit fermesa en estar
pendent de recurs.

Pel que diu respecte a la competència territorial, a partir de la competència dels Tribunals espanyols, les
recurrents sostenen que d'acord amb l' article 10.1 LRJS els demandant havia de concórrer bé als jutjats de
Madrid, domicili de la empresa o bé als jutjats de Sabadell, circumscripció a la que pertany Santa Perpètua
de Moguda, on havia treballat el demandant fins a desplaçar-se a França. Cap sentit te en aquest moment
processal referir-se a la competència dels jutjats de Madrid doncs la opció entre el domicili de la empresa i el
lloc de prestació de serveis correspon a la part actora, i respecte de la competència dels jutjats de Sabadell
havent acceptat el jutjat de Barcelona la seva competència territorial cap sentit té plantejar ara aquesta qüestió
doncs en tot cas la competència pel recurs correspon a aquesta Sala Social i no es possible en un procediment
urgent com el de acomiadament abocar a la part a un pelegrinatge jurisdiccional, menys encara quan ni en
conciliació administrativa ni judicial cap de les demandades va oposar aquesta incompetència que havia a
més de examinar d'ofici el jutjat, reservant la al.legació al mateix moment de contestar la demanda.

S'escau doncs desestimar el motiu.

QUART.- En el següent motiu de recurs, es denuncia infracció de l' article 8 del Reglament CE 593/2008 de 17
de juny sobre llei aplicable a les obligacions contractuals, argumentant que la legislació aplicable no seria la
espanyola sinó la xilena en discutir-se la extinció d'una relació contractual que va tenir lloc en aquell país. No es
pot acceptar la dita argumentació doncs a parir dels fets provats la relació del treballador va ser sempre amb el
Grup Alstom havent desenvolupat la major part de la seva carrera professional a Espanya ininterrompudament
fins a 2012 en que es va desplaçar a França seu de la empresa matriu per a desenvolupar un pla formatiu
després del qual la empresa li va pagar un curs de formació al Estats Units durant el qual es va considerar
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suspesa la relació laboral per pacte entre les parts, encara que el treballador va continuar percebent el seu salari
mitjançant facturació contra la Alstom francesa que va emetre des del seu domicili permanent a Barcelona
(carrer Mandri), havent pactat així mateix empresa i treballador que acabada la formació al EEUU la empresa
designaria aquella empresa del grup en la qual es reincorporaria i que va ser la empresa Alstom Chile, sense
que en cap moment Alstom España comuniqués al demandant la extinció de la seva relació laboral, mantenint
a més l'assegurança mèdica existent i el cotxe de empresa, tal i com admet la pròpia part recurrent. Es coherent
per tant el que el demandant no hagi reclamat en cap moment per l'acomiadament davant els òrgans judicial
xilens competents i s'hagi dirigit a la seva empresa de sempre, integrada en el repetit grup empresarial, un cop
per la empresa xilena se l'ha despatxat i el grup no li ha ordenat la reincorporació a la empresa espanyola ni
a cap altre del grup Alstom.

Per tant la relació ha de continuar regint-se per la legislació espanyola un cop tancada unilateralment per la
empresa la seva prestació de serveis a Xile.

CINQUÈ.- En el següent motiu de recurs la part nega la existència de grup empresarial denunciant infracció
de la doctrina jurisprudencial al respecte, doctrina que no concreta de cap manera, el que seria suficient per a
desestimar el motiu. En tot cas, a partir dels fets declarats provats la Sala dona per reproduïts els arguments de
la sentència de instància suficients per a justificar la existència de grup empresarial que ni tant sols la pròpia
part recurrent nega explícitament, encara que fa referència a que el demandant ha arribat a un acord amb
Alstom Chile i a que mai ha prestat serveis per Alstom España IB S.L., que haurien per això de ser absoltes,
qüestions que la Sala examinarà més endavant.

SISÈ.- En aquest darrer motiu de recurs la part denuncia infracció de l' article 56.1 ET demanant que en tot
cas la indemnització per extinció de contracte hauria de ser de 155767,12 euros doncs a més de no tenir-se en
compte com de prestació de serveis l'any de suspensió de contracte, el salari aplicable hauria de ser el darrer
percebut de Alstom Transporte S.A. a Espanya i no el darrer percebut a Xile, a més de que cal deduir en tot cas
de la indemnització que pertoqués la quantitat de 61.127.845 pesos xilens ja percebuda de la filial xilena.

Respecte del salari aplicable no hem de donar lloc a la seva pretensió doncs exercitant-se en aquest
procediment acció per acomiadament el salari aplicable a la extinció del contracte (opció ja duta a terme per
l'empresa en el termini legal des de la notificació de la sentència) no es altre que el salari real al moment de
l'acomiadament que es el que ha quedat demostrat a judici i no es discuteix en fets provats, sense que tingui
cap sentit fer referència al salari que percebia abans de la suspensió del contracte, quan aquesta suspensió
va acabar amb la seva incorporació pactada a un altre empresa del grup, que va extingir la seva relació laboral
sense que el grup procedís posteriorment a un nou canvi de empresa donant per tant per bona la extinció
contractual duta a terme el que no podia sinó abocar el treballador a la present reclamació.

Respecte de la deducció en la indemnització pactada de la quantitat rebuda de la empresa xilena, no podem
acceptar la seva pretensió tota vegada que si bé es cert que el treballador va rebre en acte de conciliació la
quantitat indicada més amunt (doc. 6 prova documental de la demandada) no ha quedat demostrat a judici
que la mateixa correspongui a conceptes exclusivament derivats de la extinció de la relació laboral existint
dins el document diversos conceptes de caràcter clarament salarial o compensatori aliens a la dita extinció
i sense que respecte dels més equívocs en la seva denominació es pronunciï el jutjat establint-ne el caràcter
indemnitzatori ni la part recurrent hagi interessat la seva precisa inclusió dels mateixos en els fets provats de
la sentència ni la recurrent demostri la dita naturalesa jurídica doncs ni tant sols diferencia entre un ii altres
conceptes, limitant-se a demanar a la Sala que dedueixi el seu total import del fixat a la sentència del jutjat
social el que, plantejat en aquesta forma i sense peticions de caràcter subsidiari ni suport en els fets provats,
la Sala no pot reconèixer.

Finalment i respecte de la responsabilitat, a més de la empresa principal "Alstom Transporte S.A." de la
codemandada i també empresa espanyola "Alstom España IB S.L." i fins i tot de la empresa del grup "Alstom
Chile S.A." com a integrants d'un grup empresarial, la responsabilitat solidària de les mateixes ha quedat
acreditada a les actuacions i es necessària per la eficàcia dels drets reconeguts al treballador demandant.

Per tant, simposa la desestimació del motiu, i conseqüentment, del recurs, la qual cosa comporta la ratificació
de la resolució recorreguda, el que suposa la condemna en costes de la recurrent fixant els honoraris de
l'advocat de la part actora per la impugnació en mil euros, pèrdua del dipòsit constituït per a recórrer i aplicació
de la consignació en favor del treballador ( articles 204 i 235 LRJS).

D E C I D I M :

DESESTIMEM el recurs de suplicació interposat per "Alstom Transporte S.A.", "Alstom España IB S.L." i "Alstom
Chile S.A." contra la sentència de 7 de maig de 2019 del Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, que CONFIRMEM
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íntegrament,amb condemna en costes de la recurrent fixant els honoraris de l'advocat de la part actora per
la impugnació en mil euros, pèrdua del dipòsit constituït per a recórrer i aplicació de la consignació en favor
del treballador.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-
ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan
judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina,
davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura
d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació,
amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la
condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels
beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l'
article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el
recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la
Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0937 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són
els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle
esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar- la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria
i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0937 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre
primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any
del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un
aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer
requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per
procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de
"ordenant" caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a
"beneficiari" ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a "observacions o concepte de
la transferència" cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la
consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.
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