
           
                      

  
 
STSJ d’Astúries d’11 de juny de 2013, recurs 54/2013 
 
Superació del termini de tres anys per executar una oferta pública d’ocupació: 
caducitat de l’oferta o obligació de l’Administració de convocar? (I) (accés al text de 
la sentència)  
 
Un sindicat va impugnar una resolució d’un ajuntament de l’any 2012 que 
declarava la caducitat de les ofertes públiques d’ocupació (OPO) dels anys 2006 
i 2007. El TSJ conclou que efectivament no pot aplicar-se cap termini de 
caducitat a les referides OPO pels següents arguments: 
 
 L’OPO és el mitjà pel qual una administració pretén cobrir places vacants dotades 

pressupostàriament durant l’exercici pressupostari i que no es poden cobrir amb 
efectius propis. No es crea un dret a la convocatòria, sinó una simple 
expectativa d’accés, i si de cas, pot sorgir una eventual responsabilitat 
patrimonial. 

 
 L’art. 70 EBEP disposa que l’execució de l’OPO o instrument similar s’ha de 

desenvolupar dintre del termini improrrogable de 3 anys. És discutible que aquest 
precepte pugui aplicar-se a les OPO de 2006 i 2007, per ser anteriors a la seva 
entrada en vigor i en mantenir l’EBEP vigent l’art. 18.6 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública. 

 
 Tot i això, tant el termini de 3 anys de l’EBEP com el d’1 any de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto no poden considerar-se com a termini de caducitat, 
sinó que constitueixen una obligació o mandat imposat a l’administració per 
concloure els processos selectius en un termini que eviti una excessiva 
dilatació. 

 
 Així mateix, el simple transcurs del temps tampoc determina l’anul·labilitat de 

l’OPO en els termes de l’art. 63.3 de la Ley 30/1992, ja que la naturalesa de 
l’acte no encaixa amb aquest precepte. 

 
Cal remarcar que el recurs va ser desestimat perquè les OPO d’anys posteriors 
substituïen aquelles que van ser objecte de reclamació, de manera que hagués 
estat més correcte impugnar l’últim dels exercicis deixats de complir. No obstant, 
la STSJ de Galícia de 5 de juny de 2014 sí que aprecia termini de caducitat en les OPO. 
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