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Acomiadaments I cessaments en general (art.124) 652/2016 E 
Materia: Acomiadament 

Compte del BANC DE SANTANDER 
Beneficiari: Jutjat Social núm. ll de Barcelona 
Pera ingressos en caixa, concepte: número de compte de l'expedient del Jutjat (16 dígits) 
Pagaments per transferencia IBAN (en format électrónic): ES5500493569920005001274. Concepte: número de compte 
de l'expedient del Jutjat (16 dígits) 
Pagaments per transferencia IBAN (en format paper): IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepte: número de 
compte de l'expedient del Jutjat (16 dígits) 

Part demandant/executant:

Advocat/ada: Ma. Montserrat Fortuny Mariné 
Graduat/ada social: 
Part demandada/executada:TAKE EAT EASY SPAIN SL (TEE), FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), JULIO 
BRIOSO MENDAZA, FIDELIS FACTU, SOCIETAT COOPERATIVA (FACTOO) 
Advocat/ada: 
Graduat/ada social: 

S E N T E N C I A NÚM. 213/2018 

Barcelona, 29 de maig de 2018 

Pedro Tuset del Pino, magistral jutge titular del Jutjat Social número 11 de 
Barcelona, he vist el judici promogut per                                                     tots ells 

assistits del lletrat Pau Estévez 
Fortuny,.,contra TAKE EAT EASY SPAIN, S.L. i I' administrador concursa!                 

, cap deis quals compareix, FIDELIS FACTU, SOCIETAT 
COOPERATIVA (FACTOO), representada i assistida del lletrat  
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, i el FOGASA, representa! i assistit del !letra!         , en materia d'acomiadament. 

ANTECEDENTS DE FET 

Primer. Mitjan9ant el decret de data de 10-11-2016, aquest Jutjat va admetre la 
demanda subscrita pels demandants, aclarida i/o ampliada en dates 19-10-2016, 
3-11-2016 i 3-5-2017, en la qual després d'al-legar els fets i fonaments que van 
estimar pertinents al seu dret, va sol-licitar que es dicti una sentencia per la que 
es declari la nul.litat i, subsidiariament, la improcedencia deis acomiadament, així 
com la condemna al pagaments deis import reclamats.

Segon. Després de diverses suspensions i un cap assenyalats dia i hora per dur 
a terme els actes de conciliació i, si és el cas, de judici, van tenir !loe el dia 
24-4-2018. En la fase d'al-legacions, la part actora, després de desistir de la 
sol.licitud de nul.litat deis acomiadaments, de demanar r extinció deis contractes 
de treball i d'aclarir el fet sisé de la demanda, se·n va ratificar la seva demanda i 
es va afermar; r empresa demandada compareguda s'hi va aposar en els termes 
reflectits en suport informa.tic, en tant que la resta de demandades no hi van 
comparéixer malgrat estar citades legalment. A continuació es van practicar les 
proves proposades i admeses, consistents en la documental, l'interrogatori de 
!'empresa Take Eat Easy Spain, S.L. i davant de la seva incompareixen9a tenir-la 
per confessa i l'interrogatori de testimonis. En la fase de conclusions els 
demandants van sostenir els seus punts de vista i van sol-licitar d'aquest Jutjat 
que dictés una resolució d'acord amb les seves pretensions, per la qual cosa el 
judici va quédar vist per a sentencia, si bé préviament, a petició de les parts i 
conforme rart. 87.6 de la LRJS, ates el volum de la prava documental, es va 
acordar donar un termini de 15 dies a les parts per efectuar conclusions, el que 
varen fer dins de termini, llevat del Fogasa que no en va fer cap.

Tercer. En rescrit de conclusions d'll-5-2018, els actors procedeixen a desistir 
de la demandada FIDELIS FACTU, SOCIETAT COOPERATIVA (FACTOO), ates 
el seu caracter instrumentaf de falsa cooperativa per encobrir r auténtica relació 
laboral existen! entre tots els actors i r empresa Take Eat Easy, sense que consti 
cap oposició expressa al citat desistiment per part de la resta de demandades. 

Quart. En la tramitació d'aquest procediment s'han obseNat les normes 
processals de caracter essencial aplicables al cas. 

FETS PROVATS 

Primer. Els actors, tots ells amb relació laboral indefinida, acrediten les següents 
antiguitats en relació a la demandada TAKE EAT EASY SPAIN, S.L.: 

-
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04/11/2015 

31/01/2016 

02/05/2016 

 17/06/2016 

23/04/2016 

02/11/2015 

05/12/2015 

28/04/2016 

01/04/2016 
·.· 

30/03/2016 

 29/10/2015 
. 

08/07/2016  

14/04/2016 
. · 

. 

Les seves categories professionals són les de repartidor i respecte de les seves 
jornades laborals eren flexibles, de forma que amb 4 setmanes d'anticipació que 
es distriburen els torns. Els torns llargs (4 hores) eren de 12.30 a 4.30 hores 
(amb !'exigencia de connectar-se al servei 30 minuts abans que no eren 
remunerats). El torn de sopar era de 8 a 12 hores de la nit (amb idéntica 
exigencia d'estar connectat 30 minuts abans de l'inici del servei). 

Respecte del salari, en els contractes laborals (auto nomenats mercantils per 
!'empresa) cada comanda es cobra a 5€, i a 6,5 si és divendres, dissabte o 
diumenge nit. Si plou s'abonara un euro més per comanda. Malgrat tot, tenien un 
salari garantit de 18 euros en torn de migdia i de 20 euros en torn nocturn, si els 
treballadors no realitzaven cap entrega o la suma de els realitzades era inferior al 
!lindar estipula! de 18 o 20 euros en funció del torn.

En la of&ta de treball, l'ernpresa garantía en tot cas una remuneració mínima de 
200 € i una remuneració maxirna de 1.600 €. El salari als efectes indemnitzatoris 
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de cada treballador (al ésser variable en funció deis dies i torns treballats) s'obté 
arnb la rnitjana deis rnesos treballats, i es resurneix en la següent Taula: 

TREBALLADOR Salari Base PPE Salari Mes Salari Dia 
(Mitjana) 

432,96 72.15 505,11 16,84 € 

200 € (Salari 33,33 € 233,33 7,77 € 
mínim TEE) 

349,40 € 58,23 € 407,63 13,59 € 

313,11 € 52,18 € 365,29 € 12,17 € 

507,70 € 56,41 564.11 18,80 € 

593,48€ 98.91€ 692,39€ 23,08 € 

395 € 65.83 € 460.83€ 15,36 € 

945,42 € 157,57 1102,99 € 36,76 € 

200 € (Salari 33,33 € 233,33 7,77 € 
Mínim TEE) 

544,59 272,25 816,74 27,22 € 

243,70€ 40,60 € 284,30€ 9,47 € 

494,52 82,42 576,94 19,23 € 

355,52 € 59.25 414.77 € 13,82 € 

243,91 € 40,65€ 284,56 € 9.48 €  

;354,59€ 45,37 € 399,96 € 13,32 € 

890,00€ 148,33 € 1038,33€ 34,61 € 

540,60 90,10 630,70 21,02 € 
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1190,31 € 198,39 € 1388,70 € 46,29 € 

945,67 156,60 € l.103,10€ 36,77 € 

350,50 € 58.42 408,92 13,63 € 

Resulta d'aplicació el Conveni Col-léctiu estatal de restauració col-lectiva (codi: 
99100165012016 i BOE de 22 de Marc; de 2016) (doc. de I' actora, no 
controvertit). 

Segon. L'empresa demandada TAKE EAT EASY (TEE) és una "start-up" que va 
comen<;ar les seves operacions a Bélgica a l'any 2013. Després d'haver 
desembarca! a Espanya al mes de novembre de 2015 va iniciar un servei de 
repartiment de rríenjar a domicili. L'empresa contractava repartidors en bicicleta 
que, repartits per a la ciutat en torns de feina de 4 hores, esperen que l'aplicació 
de mobil els hi assigni una comanda a recollir a un restaurant i entregar al lloc 
indica! escollit pel client. En tot cas, els llocs de feina desenvolupats pels 
treballadors com a conductors ("Repartidors'') eren absolutament essencials per 
al servei que prestava !'empresa als clients, dones aquesta no es limitava a 
posar a disposició d'aquests una aplicació amb la quall es podia demanar menjar 
als establiments, sinó que posava a disposició una autentica flota de repartidors 
en bicicleta que eren els encarregats de transportar les comandes des de l'origen 

· a la seva destinació. Aquests llocs de feina estructural eren ocupats per reals 
treballadors amb les notes d'alienat, dependencia, horaris i eines facilitades per 
!'empresa.
El servei que presta !'empresa és, per tant, accessori a l'activitat de restauració 
deis locals (take away) i dins l'ambit d'aplicació del Conveni Col-lectiu de 
restauració col;lectiva.
'rots els treballadors prestaven els seus serveis a favor de la demandada TAKE 
EAT EASY SPAIN, S.L. a través de tres diferents modalitats:

A) Alta com a treballadors de la cooperativa de treball associat FACTOO: en 
concret els treballadors següents:                                                                     . 
Tots ells varen prestar serveis per a !'empresa de forma directa i només als 
efectes retributius figuraven enquadrats al RGSS com a socis 
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de la cooperativa instrumental FACTOO, que actuava com a intermediaria, 
facturan! a TEE les hores de feina deis treballadors, liquidan! posteriorment amb 
aquest el pagament d'aquestes hores. 

Tot i que el citats treballadors varen subscriure sengles contractes amb la dita 
cooperativa, els treballadors no realitzaven cap prestació real per a aquesta, ni 
participaven de manera democratica en les decisions que afecten al 
funcionament d'aquesta (no es realitzaven assemblees ni votaven cap decisió). 

B) Alta com a falsos Autónoms: Un segon bloc de treballadors, integrats per  
i , varen realitzar la seva prestació de serveis donant-se préviament d' alta al 
RETA, tot emetent factures a !'empresa demandada.

C) Sense estar donats d'alta en el sistema. Els demandants   varen estar 
prestan! els seus serveis a favor de la demandada sense estar donats d'alta en 
la Seguretat Social, ja sigui en el RETA o en el RGSS (doc. 4, 12 a 21, 25 a 
33, 35 i 36 a 55 de l'actora i testifical de            . 

Tercer. En el desenvolupament de les seves activitats, !'empresa TAKE EAT 
EASY: 

a) Prestava els uniformes, de color blau, i el material (motxilles térmiques i móbil
amb l'aplicació), posava a disposició deis clients insatisfets un servei "d'Atenció
al Client" que responia pels possibles errors o contingéncies en el repartiment de
menjar per part deis treballadors, !'empresa aprovava els horaris que sol-licitaven
aquests amb 4 setmanes d'antelació i havia posat a dísposició deis treballadors
formularis per a la concessió de vacances. Així dones, són comunes les següents
notes en tots els casos:

b) Els treballadors percebier.i el seu salari de TAKE EAT EASY SPAIN,· S.L.(TEE)
i no deis restaurant (clients) als quals recull la comanda ni els clients als quals
els hi transporta.

e) L' empresa exigía una fian�a a tots els treballadors de 150 euros per a prestar
� material essencial per a la realització de la prestació laboral (motxilla térmica i
móbil amb l'aplicació de TEE que marca els punts de recollida i entrega).

d) L'empresa va distribuir correus electrónics per a consultar les vacances que
volien escollir els treballadors entregan! uns formularis.

e) En va instaurar un régim disciplinari intern en !unció d'una qualificació de
faltes realitzada de forma unilateral per !'empresa, en base a un sistema de
"strikes" @ faltes que penalitzaven la impuntualitat, el repartiment sense bosses
amb el lago de I' empresa o sense fer ús de la caixa facilitada o sense repartir
comandes amb les notes d' amabilitat exigit . Si els treballadors cometien quatre

•:,,-,r:11:·::·-:,-·- ,,_ .. J·
Página 6 de 27 

1

11 
! 

¡
1
' ,'

' ' 

t, ! 

il, 
1,, 

11 
I, 
I 

;, ·1' 

.ÍJ. I 



';';,, '· 

faltes s' extingia el contracte. 

f) El salari que abona TEE als seus treballadors te una part fixe i variable (cada
comanda entregada reporta 5 euros al treballador, pero duran! els torns de
migdia y sopar el treballador te garantida una retribució de 18 euros per torn als
migdies i 20 euros a l'hora de sopar en casque l'aplicació no li doni "feina").

g) El treballadors estaven sotmesos a exclusivitat a favor de r empresa
demandada en la realització de les seves activitats, mitjarn;ant una clausula
introdu"1da en els contractes mercantils signats amb els treballadors.

(no controvertit i doc. 8 a 14 23 a 33 i 35 de r aclara i testifical de José Henrique i
Francisco Javier Saenz). 

Quart. L'empresa TAKE EAT EASY SPAIN, S.L. va comunicar verbalment als 
actors en data 26-7-2016 que finalitzava les seves operacions i que el servei 
tancava a les 12.30 hores. 

Posteriorment, r empresa va ser declarada en concurs voluntari, el 13-10-2016, 
davant el Jutjat Mercantil núm. 9 de Madrid (no controvertit ni negat i doc. 1 a 3 
de l'actora) 

Cinque. L'empresa TAKE EAT EASY SPAIN, S.L. no ha abonat a cap treballador 
el salari del mes de juliol de 2016, ni les pagues extres ni s'ha retorna! nmport 
donat en concepte de fiam;a pel material presta! (motxilla i móbil). 

Els imports deguts són el següents: 

' 

 Salaris Juliol Part Fian�a Total 
Proporcional 

' 

 287,86 € 856,80 € 150 € 1.294,66 € 

87,50 € 33,33 € 150 € 270,83 € 

178,00 € 239,40 € 150 € 567,40 € 

322,50 € 117,42 € 150 € 589,92 € 

483,26 € 253,86 € 150 € 887,12 € 
' 

398,60 € 326,40 € 150 € 875 € 

290,15 € 897,75 € 150 € 1337,90 € 
' 
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1.066,99 € 945,42 € 150 € 2.162,41 € 

263,50 € 200,10 € 150 € 613,60 € 

216,50 € 416,25 € 150 € 782.75 € 

226 € 548,10 € 150€ 924,10 € 

498,37 € 123,69 € 150 € 772,06 € 

405,00 € 311,07 € 150 € 866,08 € 

200 € 487,80 € 150€ 837,80 € 

354,59 € 408,33 € 150€ 912,92 € 

890€ 222,50 € 150€ 1.262,50 € 

731,09 € 810,90 € 150 € 1.691,99 € 

1.369,31 € 892,80 € 150 € 2.412,11 € 

998,62 € 1.654,80 € 150€ 2.803,42 € 

350,50 € 87,63 € 150 € 588,13 € 

TOTAL 9.618,34 € 9.834,35 € 3.000 € 22.452,69 € 

Sise. FIDELIS FACTU, SOCIETAT COOPERATIVA (FACTOO) és una 
cooperativa de treball associat, de primer grau amb plena personalitat jurídica i 
amb responsabilitat limitada deis seus socis, regida perla Ley 27/1999, de 16 de 
fliliol i constituida el 3-2-2015, sent modificats els seus estatuts i anomenat el 
consell rector el 19-4-2017 (document 12 de Factu). 

Sete. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social va resoldre desqualificar a 
Fidelis Factus S. Coop. per infracció, a la vista de !'informes emes per la Unidad 
Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Valencia, si bé la citada empresa va presentar una 
demand� contenciós administrativa de la que coneix la Sala del Contenciós 
Administratiu del TSJ de Madrid (procediment Ordinari 116/2018).(doc. 6 a 7 de 
l'actora i folis 134 a 143). 
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Vuite. Els actors  varen estar vinculats amb FIDELIS FACTU, SOCIETAT 
COOPERATIVA (FACTOO) a través de sengles contractes d' adhesió per ser 
inclosos com a socis de la cooperativa, pero sense cap vincle de naturalesa 
laboral. 

Tots els socis de la cooperativa, i entre ells els citats demandants, són donats 
d'alta en el regim general de la Seguretat Social, en haver-se optat en els 
estatuis socials i d'acord amb l'art. 14.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre del TRLGSS (no contravertit ni negat, doc. 1 a 11 de Factu i doc. 1 
del Fogasa). 

Nove. Amb data 27-9-2016, es va celebrar el preceptiu i previ acle de conciliació 
administrativa amb el res1cJltat d'intentat sense efecte, davant la incompareixenc;:a 
injustificada de TAKE EAT EASY SPAIN, S.L. (foli 15) . 

. FONAMENTS DE DRET 

Primer. La relació de fets que es declaren pravats, s'ha dedu'it de la valoració 
conjunta de la prava, tot atenent als principis de la sana i imparcial crítica i 
valoran!, en especial, els documents que, per a majar claredat, s'han especifica! 
a cadascun deis fets als quals han donat suport prabatori. 

En aquest sentit, és al jutjador d'instancia al qui correspon la valoració conjunta 
per expressar la seva convicció en la forma que ordena l'article 97.2 de la Llei 
reguladora de la jurisdicció social (LRJS), de manera que a l'hora de valorar la 
prava, ha d'acudir a les regles sobre la carrega de la prava que estableix l'article 
217 de la Llei d'enjudiciament civil, l'últim aparta! del qual assenyala que 
"Pera /'ap/icació del que disposen e/s apartats anteriors d'aquest artic/e, el 
tribunal ha de tenir present la disponibilitat i la facilita/ probatoria que correspon 
a cada una de les parts del litigi." 

D'igual manera, és obligat referir-se a la doctrina del Tribunal Constitucional, per 
mitja de la seva Sentencia 7 /1994 de 17 de gener (RTC 1994, 7), en la qual es 
consigna que "como hemos declarado en la STC 227/1991 (RTC 1991, 227), 
fundamentos jurídico 5, cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder 
de una de /as partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con /os 
tribunales en el curso del proceso (artículo 118 C.E [ RCL 1978, 28361) conlleva 
que dich1'. parte es quien debe aportar los datos requeridos, a fin de que el 
órgano judicial pueda descubrir /a verdad. Asimismo nuestra jurisprudencia 
afirma que /os tribunales no pueden exigir de ninguna de las partes una prueba 
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admetre la dita excepció processal i la conseqüent caducitat de I' acció 
d'acomiadament. 

Cal advertir que I' art. 63 de la LRJS no contempla I' esgotament de la via 
cooperativa previa regulada legalment, i per tan! no resulta d' aplicació la regla 
d'excepcionalitat de I' art. 64.2.b) de la LRJS. 

c) lgualment, la demandada aposa la incompetencia territorial d' aquest jutjat 
social ates que els contractes d' adhesió deis cooperativistes preveuen en la seva 
clausula sisena que són competents, per a qualsevol divergencia, els tribunals 
de justícia de Valencia.

Tanmateix, ha de prevaldre I' art. 10 de la LRJS en advertir que sera jutjat 
competent el del lloc de prestació deis serveis o el del domicili del demanda!, a 
elecció .deis demandats, sense que s'hagi acredita! per la demandada que els 
actors fessin la seva activitat a Valencia o, si més no, fara de I' ambit de 
jurisdicció territorial d' aquest tribunal. Social. 

d) Finalment, la demandada va aposar la seva falta de legitimitat passiva pel que 
fa als cooperativistes demandants, els Srs. 

A la vista de les proves practicades, deis fes declarats provats i de la 
manifestació del lletrat deis actors, tant. durant I' acte de judici com en les 
posteriors conclusions escrites, de desistir de la seva pretensió contra Fidelis 
Factus Soc. Coop., resulta evident que cap relació laboral uneix als actors amb la 
cooperativa, per la qual cosa ha de prosperar igualment aquesta altre excepció 
processal. 

Quart. Entrant en el fans de I' assumpte, els actors reclamen el reconeixement 
d'una relació de naturalesa laboral amb la demandada TAKE EAT EASY SPAIN, 
S.L.

, " 

Conforme els fets declarats provats, la relació mantinguda entre tots els actors i 
la demandada reuneix tots els requisit legals de l'art. 1.1 de l'ET i els que 
jurisprudencialment s'han vingut exigint. 

D'aquesta manera, els actors han realitzat la seva activitat de repartidor dins del 
cercle organitzatiu, directiu i disciplinari de I' empresari, sotmesos a una jornada 
laboral, planificant-se el gaudi de les seves vacances i percebent uns imports 
que tan �ols poden ser titllats de naturalesa salarial, fent ús de motxilles i 
terminals mobils cedits per I' empresa, sense que aquestes característiques 
quedin desyirtuades o atenuades perqué s'hagin celebra! contractes mercantils, 
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$ocia/ del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1990 [ RJ 1990, 7721} ), 
y plasmándose en el hecho de ser el empleador quien incorpora al 
mercado /os frutos del trabajo y percibe directamente /os beneficios 
(Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de enero de 
1991 [RJ 1991, 190} - y de 16 de marzo de 1992 [ RJ 1992, 1807} ), 
obteniéndose como resultado de lo indicado que será el empresario quien 
correrá con los riesgos, positivos o negativos, siendo el trabajador ajeno al 
resultado de la explotación de /os frutos de su trabajo. Se aprecia así una 
triple vertiente en esta noción de la ajenidad: la ajenidad en los frutos, en el 
mercado y en /os riesgos. La noción de la dependencia supone 
básicamente que el que trabaja bajo este régimen no tiene capacidad para 
organizar su trabajo, prestándolo bajo /as órdenes del empleador, 
residiendo esta circunstancia en la posición de subordinación del trabajador 
al empresario que tiene el poder de dirección del trabajo, esto es, de 
determinar su contenido, su cualidad y el resultado pretendido, elementos 
cuyo control no corresponde al trabajador. Dado que esta característica, 
como /as restantes, ha ido históricamente evolucionando y, en algunos 
casos, flexibilizándose, se trata de servirse, en muchas ocasiones, de 
indicios, para analizar la concurrencia de este elemento de la 
subordinación, ta/es como la recepción de órdenes sobre el tiempo y lugar 
del trabajo; la fijación de la cantidad de trabajo, su calidad y plazos de 
ejecución; la remuneración por tiempo; la prestación de servicios a un 
empleador en exclusividad ... Es a través de la apreciación repetida por la 
jurisprudencia de estos indicios que esta nota de la dependencia se ha 
plasmado en el precepto analizado -artículo 1-1 ET- en el concepto jurídico 
de la inserción del trabajador "dentro del ámbito de organización y dirección 
de otra persona", de donde se desprende que, aunque aquellos indicios 
puedan, en ocasiones, aparecer más débiles o difusos, la nota de 
dependencia pueda apreciarse con nitidez en razón a esa incorporación al 
círculo organizativo del empresario ( Sentencias del Tribunal Supremo de 
16 de febrero de 1990 [ RJ 1990, 1099} -, 21 de mayo de 1990 [ RJ 1990, 
4993} - y de 6 de mayo de 1992 [ RJ 1992, 3515] ). Y todo ello al margen 
de que, en razón al-necesario papel reequilibrador y tuitivo del conjunto del 
ordenamiento jurídico laboral, existan importantes limitaciones al poder 
empresarial, referidas a la jornada de trabajo, /os salarios." 

, Pel que fa a la codemand·ada FIDELIS FACTU, SOCIETAT COOPERATIVA 
(FACTOO), no s'ha acredita! a través de cap prava de les admeses i practicades 
que mantingués una relació laboral amb els actors i en particular amb els 
senyors  . 

.. 

Tots ells varen prestar serveis per a la dita empresa de forma directa i només a\s 
efectes retributius figuraven enquadrats al RGSS com a socis de la cooperativa 
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als treballadors els imports reclamats i quantificats en el fet provat cinqué, 
respecte deis quals s'ha afegir el pagament del 10% en concepte d'interés de 
mora, en resultar ser líquida, vencible i exigible (art. 29.3 de !'ET). 

lnicialment, la Sentencia de la Sala Social del Tribunal Suprem de 15 de mar9 del 
2005 (recurs núm. 4460/2003 [RJ 20054574]) ha seguit el criteri mantingut perla 
Sentencia de 15 de juny de 1999 (Recurs 1938/98 [RJ 19996736]), en el tercer 
fonament del qual es raona que «és doctrina constan! d'aquesta Sala en 
interpretació i aplicació del citat precepte estatutari, asseguda en la sentencia de 
contras! de 14-10-85 (RJ 19854713) (dictada en interés de Llei i en relació amb 
l'art. 29.3 de la Llei 8/80 de 10 de mar9 [RCL 1980607], pero amb doctrina 
aplicable igualment en cassació unificadora i en relació amb el mateix precepte 
del Reial decret Legislatiu 1/1995 de 24 de man; [RCL 1995997] que no ha varia! 
el seu text) i també en les anteriors de 7 de juny (RJ 19843302) i 21 de 
desembre de 1984 (RJ 19846483) i en les posteriors de 28 de setembre 1989 
(RJ 19896541), 28 d'octubre de 1992 (RJ 19927850), 9 de desembre 94 (RJ 
19949960) i 1 d'abril de 96 (RJ 1996297 4) que " ... e/ recarrec per mora només 
sera proceden/ quan la realitat i quantia deis sa/aris deixats de percebre constin 
d'una manera pacífica i incontrovertit, és a dir, quan es tracti d'una quantitat 
exigible, venquda i líquida, sense que la procedéncia o improcedéncia del seu 
abonament es discuteixi pe/s contractants" (Senténcies de 14-10-85 i 28-8-89), 
de manera que "quan el reclama/ com principal és problema.tic i controvertit, 
queda exclosa la mora que podrien trabar causa aquests interessos" (senténcia 
de 9-12-94 i 1-4-96). Afirmació aquesta última que, com és lbgic, ha d'entendre's 
referida a una oposició empresarial raonab/ement fundada, no a la mera 
negativa a abonar uns sa/aris no discutits, o controvertits sense base legal 
suficient, a la qua/ s'a/-/udeix en la senténcia recorreguda". 

Tanmateix, la Sentencia de la s.ala Social del Tribunal Suprem, de data 
17-7-2014 (rec. núm. 1315/2013, Ponent: ), va canviar de criteri en el següent 
sentit:

' 

., 

"No cabe duda que el interés referido por el art. 1108 CC tiene una 
naturaleza claramente indemnizatoria, lo que se pone de manifiesto en el 
hecho de que su importe se limite al legal del dinero, garantizando así la 
cuando menos legal -ya que no real- «actualización» del débito que haya 
de satisfacerse, fuese o no discutible su posible devengo. 

Por el contrario, aparentemente, en el contexto económico actual 
-escasamente inflacionario y próximo a la deflación-, el interés fijado por el
art. 29.3 ET [diez por ciento de lo adeudado} parece que apunta más
directamente -o de forma complementaria- a una finalidad sancionadora
para el empresario incumplidor. Pero lo cierto es que a la fecha en que el
primitivo Estatuto de los Trabajadores fue promulgado, con el mismo texto
qu� el vigente a fecha de hoy, los datos oficiales proclamaron una
inflación considerablemente más alta {15,592 para 1979; y 15,213 % para
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algunas ocasiones, puede tener razones que motiven y justifiquen su 
incomparecencia en ese trámite. La ponderación o valoración de esa 
extraordinaria justificación, en la medida que la conciliación constituye un 
presupuesto procesal, "corresponde siempre decidirlo al órgano judicial" 
(TS 17-2-1999, R. 1457198). Por todo ello, partiendo por supuesto de que 
había sido legalmente citada a aquella conciliación y que su asistencia a 
la misma era obligatoria, la sentencia aquí impugnada impone 
acertadamente a la empresa condenada (ponderando su cuantía) la multa 
previstas a tales efectos en el art. 62. 3 de la LPL." 

Aquesta doctrina ha esta! recollida pel vigen t article 66.3 de la Llei 36/2011, de 
10 d'octubre, de la jurisdicció social (LRJS), en assenyalar que si la demandada 
no compareix a l'acte de conciliació i la conciliació s'ha de considerar d'intentada 
sense efecte, el jutge imposara les costes del procés a la part que no hagués 
comparegut sense causa justificada, inclosos els honoraris, fins el límit de 600 
euros, del lletrat o gradual social col.legiat de la part contraria que haguessin 
intervingut, si la sentencia que en el seu día es dicti coincidís essencialment 
amb la pretensió continguda en la papereta de concilia.ció o en la sol.licitud de 
mediació. Aquest precepte cal posar-ha en relació amb els arts. 97.3 i 75.4 de la 
LRJS, que faculta el Jutge pera imposar, si los el cas, una multa. 

És per tot aixó plegat que resulta proceden! condemnar !'empresa demandada al 
pagament de 600 euros, en concepte d'honoraris professionals del lletrat deis 
actors. 

Conforme tot r anteriorment exposat, prenc la següent 

DECISIÓ 

Estimo íntegrament la demanda interposada per , 

 contra TAKE EAT EASY . SPAIN, S.L., /'administrador concursa! , 
FIDELIS FACTU, SOCIETAT COOPERATIVA (FACTOO) i el FOGASA, i declaro: 

lr. L'existencia d'una relació laboral entre la demandada TAKE EAT EASY 
SPAIN, S.L. i els actors, de conformitat amb f'antiguitat i resta de condicions 
reco/lides en'la present sentencia. 

2n. La improcedencia deis acomiadaments notificats amb efectes del dia 
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26-7-2016 i, ates el cessament en J'activitat empresarial, dono per extingits els
contractes de treball amb efectes de la present sentencia i condemno a
!'empresa demandada TAKE EAT EASY SPAIN, S.L. a pagar les indemnitzacions
i els salaris de tramitació meritats des de la data de l'acomiadament fins el día
d'avui, conforme els següents imports:

NOMBRE Y APELLIDOS Indemnización Salarios de tramitación 

 1.435,61 € 11.333,32 € 

 598,29 € 5.229,21 € 

 934,31 € 9.146,07 € 

 803,22 € 8.190,41 € 

 1.344,20 € 12.652,40 € 

 1.967,57 € 15.532,84 € 

 1.267,20 € 10,337,28 € 

2.628,34 € 13.821,76 € 

 555,55 € 5.229,21 € 

 1.946,23 € 18.319,06 € 

 833,36 € 6.373,31 € 

 1.216,30 € 12.941,79 € 

 988,13 € 9.300,86 € 
'• 

 782,10 € 6.380,04 € 

1.062,27 € 8.964,36 € 

2.189,08 € 23.292,53 € 

 1.618,54 € 14.146,46 € 

3.182,44 € 31.153,17 € 

 2.932,44 € 24.746,21 € 

 826,10 € 9.172,99 € 
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3r. Condemnar a !'empresa demandada TAKE EAT EASY SPAIN, S.L. a pagar 
per conceptes salaríais el total import de 22.452,69 euros bruts, desglossat 
individualment de la següent manera: 

Total de salarios debidos 

1.294,66 € 

270,83 € 

567.40 € 

589,92 € 

887,12 € 

875 € 

1337,90 € 

2.162.41 € 

613,60 € 

782.75 € 

924,10 € 

772,06 € 

866,08 € 

837,80 € 

912,92 € 

1.262,50 € 

TREBALLADOR 

1.691,99 € 
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 2.412,11 € 

 2.803,42 € 

 588,13 € 

TOTAL 22.452,69 € 

4t.. Els anteriors imports s'hauran d'incrementar en el 10% d'interes legal per 
mora. 

5e. Condemnar !'empresa demandada TAKE EAT EASY SPAIN, S.L. a pagar els 
honoraris professionals del lletrat deis actors en l'import de 600 euros. 

6e. Absolc a FIDELIS FACTU, SOCIETAT COOPERATIVA (FACTOO) i el 
FOGASA, aquest últim sense perjudici de la seva responsabilitat legal conforme 
l'art. 33 de r ET. 

7e. L'administrador concursa! s'haura de sotmetre a les anteriors declaracions. 

Notifiqueu aquesta Sentencia a les parts i els faig saber que hi poden interposar 
un recurs de suplicació davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, el qual, sí escau, ha de ser anuncia! davant aquest Jutjat a l'acte de la 
notificació d'aquesta Sentencia; per fer-ha, n'hi ha prou amb la manifestació en 
aquest sentit de la part, del seu advocat o gradual social col.legiat designa! per la 
part recurren! en el moment de fer-li la notíficació, o en el termini deis cinc dies 
següents a aquel! en que tingui lloc aquella notificació, ja sigui per escrit o per 
compareixen,;:a. En el cas que la recurren! sigui !'empresa demandada, ha 
d'acreditar, en el moment d:anunciar el recurs, haver ingressat en el compte 
corren! d'aquest Jutjat, obert al BANCO DE SANTANDER, S.A., compte corren! 
núm. 5211, fent constar en els impresos el número .de r expedient. Es esmentats 
ingressos s'hauran de fer en dos ingressos diferenciats: clau núm. 69 per a els 
ingressos de 300,00 euros en concepte de dipbsit en el moment d'anunciar el 
reo,urs (5211-0000-69 652/2016 i clau 65 pels imports integres objecte de la 
condemna (5211-0000-65 652/2016). La consignació en meta.1-lic es pot substituir 
per l'assegurament mitjani;:ant aval bancari, en el qual s'ha de fer constar la 
responsabilitat solidaria de l'avaladora (arts. 1 91, ordinals 1 i 3, 192.1., 194, 229, 
230.1 i concordants de la Uei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la 
jurisdicció social). 

Aquesta és la meva Sentencia que disposo, mano i signo.-
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