
Per donar compliment al que disposa l'article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l'aprovació de l'Oferta Pública
d'Ocupació d'aquesta Corporació pel 2021 i modificació parcial de l'OPO 2018 i l'OPO 2019, aprovada per la
Junta de Govern Local de 18 de març de 2021, segons el detall següent:

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2021:

OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS PER A L'ANY 2021

GRUP ESCALA DE
CLASSIFICACIÓ

SUBESCALA/COS ESPECIALITAT Nº
PLACES

SISTEMA SELECCIÓ NIVELL
TITULACIÓ

PERSONAL FUNCIONARI

TORN LLIURE

A1 General Tècnica Recursos
Humans

1 Concurs Oposició Llicenciatura o
equivalent

A1 General Tècnica Serveis
Econòmics

1 Concurs Oposició Llicenciatura o
equivalent

A2 General Gestió Serveis
Econòmics

2 Concurs Oposició Grau universitari
o equivalent

A1 Especial Tècnica Superior Serveis
Territorials

1 Concurs Oposició Llicenciatura o
equivalent

A2 Especial Tècnica Media Règim interior 1 Concurs Oposició Grau universitari
o equivalent

A2 Especial Tècnica Media Sistemes de la
Informació

2 Concurs Oposició
Estabilització

Grau universitari
o equivalent

A2 Especial Tècnica Media Cultura 1 Concurs Oposició
consolidació
Estabilització

Grau universitari
o equivalent

C2 Especial Serveis Especials.
Comeses Especials.

Aux mobilitat 1 Concurs Oposició
Estabilització

ESO o
equivalent



MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'OPO 2018:

Es modifica parcialment l'OPO 2018 per ajustar-se a la modificació de les RLLT's/plantilles aprovades per Ple
relatives a les places de règim funcionarial següents:

On diu: TM Enginyer (3)

Ha de dir: TM Enginyer (2)

On diu: TM Arquitectes (3)

Ha de dir: TM Arquitectes (4)

On diu: C2 Atenció ciutadana (6)

Ha de dir: C2 Atenció ciutadana (4)

On diu: C2, Oficials, lab (3)

Ha de dir: C2, Oficials, lab (2)

On diu: E, agrupacions de professionals, lab (4)

Ha de dir: E, agrupacions de professionals, lab (5)

MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'OPO 2019:

Es modifica parcialment l'OPO 2019, per ajustar-se a la modificació de la RLLT al règim funcionarial:

On diu: Tec. aux. delineant/sobreestant (2), subgrup C1, d'AE

Ha de dir: Tec. aux. delineant (2), subgrup C1, d'AE

La determinació del sistema de procés selectiu de les places ofertades anteriorment (OPO 2017 a 2019) resta
subjecta a l'acompliment dels requisits de les places establerts a les LGPE corresponents.

Aquestes ofertes podran ser augmentades en el nombre de places objecte de convocatòria fins a un 10%,
sense que això es consideri modificació de la mateixa, als efectes de l'article 70 del TRLEBEP i de l'article 60.4
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya i haurà de ser executada en el termini de tres anys a partir de la seva publicació al Diari Oficial.

Conforme a les previsions de l'article 123 de la vigent Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via
administrativa, es podrà interposar recursos potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat
dintre del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent de la seva publicació en la forma legalment
establerta.

Així mateix, de conformitat amb els articles 45 i 46 de la mateixa Llei, podrà interposar-se directament recurs
davant l'ordre jurisdiccional contenció administratiu dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia
següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
s'estimi adient, en base allò que estableixen els articles 112 i 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i els articles
8 i ss, 25 i 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa. Aquest recurs no es podrà interposar mentre no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició potestatiu prèviament interposat.



La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza per si mateixa l'acció administrativa perquè l'acte
administratiu sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent. La qual
cosa es fa pública per al coneixement general, d'acord amb el que estableix l'article 57.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel que s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, i l'article 70.2 de
RDLeg. 5/2015, de 30 d'octubre, per què s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
(TREBEP).

Castelldefels, 31 de març de 2021

María Asunción Miranda Cuervas

Alcaldessa

(21.102.029)


