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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2021/8641
Selecció de personal permanent

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 22/07/2021, ha dictat la resolució següent:

Atesa l’aprovació de l’OPO de la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal, en data 4 d’abril de 2019,  per la Junta de Govern Local i les publicacions als 
diaris oficials (DOGC núm. 7868 de data 06/05/2019 i BOP de data 03/05/2019), on 
consta ofertada, entre d’altres, 1 plaça de tècnica d’administració especial, subgrup 
A2, amb la titulació de diplomatura o equivalent.

Atès l’acord del Ple de 11 de març de 2021, d’aprovació de la plantilla i pressupost 
municipal, per l’exercici 2021 on consta la plaça dotada pressupostàriament, i que 
resta vacant amb efectes del 12/07/2021 (resolució de data 20/07/2021 i número 
2021/13300) per adscripció de la persona que l’ocupava a una plaça de categoria 
superior del subgrup A1, essent que d’acord amb el nou RDL 14/2021, de 6 de juliol la 
via de la convocatòria de la plaça és l’ordinària.

Atès el decret de la regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu  
Municipal, Igualtat i Memòria Democràtica de l'Ajuntament, de data 21/05/2021, pel 
que es disposa l’aprovació de les bases per a la convocatòria per proveir quatre places 
de Tècnic/a Mitjà/ana Arquitecte tècnic, subgrup A2, de l’escala d’administració 
especial, de la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, essent que es podrà 
ampliar el nombre de places convocades abans de la realització de la primera prova en 
esdevenir vacant la cinquena i restar inclòs ofertada.

Vist allò establert  a l’article 70 del TREBEP que diu: “Oferta de empleo público. 1. Las 
necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la 
Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar 
los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez 
por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo 
caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. 

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la 
Presidència de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l’Alcaldia 
de data 5 de juny de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
23/06/2020),
 
R E S O L C:
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Primer.- Ampliar en una plaça la convocatòria de quatre places  de Tècnic/a Mitjà/ana 
Arquitecte tècnic, subgrup A2, de l’escala d’administració especial, de la plantilla de 
personal de  l’Ajuntament de Castelldefels, essent el total de les places convocades de 
cinc places, d’acord amb l’ampliació addicional establerta en l’article 70 del TREBEP.

Segon.- Publicar aquesta resolució al BOP i al DOGC.     

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

Castelldefels, 20 de juliol de 2021
 

Signat electrònicament el 23/07/2021, 10:37:08

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut 

i Consum, Arxiu,  Igualtat i Mem. Democràtica,
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