NIF:_________________

Prova pràctica per 6 places de personal administratiu del grup C1

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA PROVA

INDIQUEU EL VOSTRE NÚMERO DE DNI A LA CAPÇALERA DE CADA FULL,
SENSE FER CONSTAR EL VOSTRE NOM. TAMBÉ L’HAUREU D’INDICAR EN
ELS FULLS ADDICIONALS QUE POGUEU FER SERVIR.

LA PROVA CONSTA DE DOS PARTS DIFERENCIADES: UNA PRIMERA
COMUNA PER TOTHOM AMB 9 EXERCICIS, I UNA SEGONA ESPECÍFICA AMB
6 BLOCS DIFERENTS, DELS QUALS N’HAUREU D’ESCOLLIR DOS.
EN CAS QUE CONTESTEU MÉS DE DOS BLOCS DE LA PART ESPECÍFICA, ES
DESCARTARAN AQUELLS QUE TINGUIN LA PUNTUACIÓ MÉS ELEVADA FINS
A VALORAR ÚNICAMENT ELS DOS REQUERITS.

LA DURADA MÀXIMA DE LA PROVA ÉS DE 3 HORES

AQUESTA PROVA ÉS ELIMINATÒRIA I ES VALORARÀ ENTRE 0 I 47 PUNTS,
SENT NECESSARI OBTENIR UN MÍNIM DE 23’5 PUNTS PER SUPERAR-LA
Responeu de manera justificada i raonada, així com concisa i concreta, les preguntes
que es formulen. Respostes de Sí o No, o mancades manifestament de fonament,
obtindran puntuació 0.
VALORACIÓ:
• PART COMUNA - 20 PUNTS
• PART ESPECÍFICA A ESCOLLIR - 26 PUNTS
• EXPRESSIÓ I ORTOGRAFIA - 1 PUNT

NIF:_________________

PART COMUNA
Responeu les 9 preguntes que trobareu després del següent supòsit (20 PUNTS)
A l’Ajuntament de Collbató es plantegen diverses situacions que requereixen la
tramitació del seu corresponent expedient:
L’Alcalde té la voluntat de convocar una sessió del Ple, a celebrar demà mateix,
justificant que no es pot demorar la seva celebració per poder resoldre dins del termini
legalment establert l’expedient sancionador urbanístic incoat a CONSTRUCCIONS, S.A.
per infracció molt greu. Altrament, l’Alcalde, que està molt preocupat amb el tema ja que
el procediment es va iniciar arrel d’una denúncia d’un particular, considera que es
produiria la seva estimació per silenci administratiu.
Així mateix, es preveu la celebració de la sessió per mitjans telemàtics, de conformitat
amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, per ser una alternativa més còmoda pels senyors/es regidor/es.
L’Ajuntament no disposa de Reglament Orgànic i el seu Ple està format per onze
regidors/es.
D’altra banda, el dia d’abril de 2022, el Sr. Nicolau Esperança Ruiz presenta una
sol·licitud d’accés a informació pública on demana conèixer el nom, cognoms, DNI i
domicili d’un veí amb qui va tenir una discussió de trànsit.
El dia 30 de març de 2022, es persona al registre municipal el senyor Mustafá Ahmed
Hassan, de nacionalitat marroquina, presentant una sol·licitud d’empadronament al
municipi. La persona sol·licita l’empadronament en un magatzem d’eines ubicat en una
zona rústica de la muntanya de Montserrat
El 20 de maig de 2022, el Servei Provincial de Recaptació i Gestió Tributària de la
Diputació Provincial, amb el qual aquest Ajuntament té conveni, sol·licita accés al Padró
Municipal d'Habitants a fi de realitzar les actuacions recaptatòries relacionades amb
tributs municipals. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda està molt preocupat per
l’evolució de la recaptació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana i planteja practicar una modificació de l’ordenança que el regula, a
la màxima, brevetat, inclús introduint el punt a l’ordre del dia del Ple que pretén convocar
l’Alcalde una vegada hagi estat convocat aquest, si no es pot ultimar l’expedient abans.
Després d’una conversa amb els serveis tècnics municipals, l’Alcalde té la voluntat de
realitzar una remodelació integral de l’edifici consistorial, valorada en 250.000€. L’estat
en què es troba l’edifici el converteix en una despesa que no es pot demorar a l’exercici
següent.

En el pressupost de l’exercici corrent, el 2022, no existeix crèdit per fer-hi front. L’Alcalde
planteja realitzar una modificació de crèdit finançada amb romanent de tresoreria per a
despeses generals.
D’altra banda, ha estat atorgada a l’Ajuntament una subvenció per finançar l’elaboració
d’un Pla de Joventut i, després de consultar-ho amb la Intervenció, es veu viable
incrementar la dotació pressupostària prevista per aquesta despesa, per mitjà d’una
modificació de crèdit. Així mateix, l’Ajuntament vol adjudicar per mitjà de contracte
menor la redacció del Pla de Joventut.
Els serveis socials de l’Ajuntament desitgen incorporar a la seva plantilla un/a
administratiu/va, en règim de personal funcionari, per potenciar l’atenció a l’usuari, que
ha experimentat un important increment com a conseqüència de la COVID19, per la qual
cosa, el servei de recursos humans ha elaborat una proposta de fitxa descriptiva del lloc
de treball, fins ara inexistent, a aprovar per l’òrgan competent, prèvia tramitació del
corresponent expedient.
Les característiques del lloc de treball són les següents:
Denominació del lloc: Administratiu/va
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Grup: C1
Nivell Complement Destí: 16
Complement Específic: 10.000 €
L’Ajuntament vol portar a terme un procés de pressupostos participatius i es planteja
com ha de configurar-se el procediment i la relació amb la ciutadania.
El servei de cultura de l’Ajuntament està tramitant l’atorgament d’una subvenció, prevista
nominativament al pressupost, a l’entitat Caramelles de Collbató per import de 1.000 €,
destinada al foment de les diverses activitats que porta a terme l’entitat durant l’any.
El senyor Joan Guardiola Hernández, es persona a l’oficina de registre de l’Ajuntament
i presenta una sol·licitud de llicència urbanística. Atorgada la llicència al senyor
Guardiola, en una visita d’inspecció, l’arquitecte municipal aixeca una acta en la qual
posa de manifest que les obres en curs d’execució, tot i complir la normativa urbanística,
no s’adeqüen a la llicència atorgada.

NIF:_________________
1. Definiu què és el padró d’habitants. Es pot estar empadronat a dos municipis a
la vegada, si es resideix a dos diferents? Té l’obligació el senyor Mustafá Ahmed
Hassan d’inscriure's al Padró Municipal en ser estranger? (3 PUNTS)

2. Hi ha alguna diferència respecte el règim del silenci administratiu entre la
normativa estatal i la catalana en matèria d’accés a la informació pública? (1
PUNT)

3. Identifiqueu, raonadament, el tipus de sessió que pretén convocar l’Alcalde i
indiqueu si és necessari adoptar algun acord de ratificació i per què. (2 PUNTS)

4. En relació al procediment sancionador urbanístic considereu encertada
l’afirmació de l’Alcalde que la manca de resolució en termini produiria l’estimació
per silenci? (1 PUNTS)

NIF:_________________
5. En relació a la modificació de crèdit proposada per l’Alcalde per realitzar una
remodelació integral de l’edifici consistorial, completeu les quatre caselles en
blanc del següent quadre resum per capítols de la modificació de crèdit. (2 PUNTS)
ALTRES INGRESSOS
Capítol

Denominació

Augment
250.000

Altes despeses
Capítol

Denominació

Augment
250.000

6. A quina fase d’execució del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament es
correspon la concessió i conseqüent acceptació de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per finançar el Pla de Joventut? (1 PUNT)

7. Esmenteu quins són els procediments d’atorgament de subvencions previstos
legalment, quines diferències fonamentals hi ha entre ells i quin d’ells és el
d’aplicació ordinària. (4 PUNTS)

8. Realitzats els tràmits preceptius, l’Ajuntament convoca el procés selectiu per
seleccionar un administratiu de serveis socials, en el qual, la llista d’admesos i
exclosos definitiva, exclou un candidat. Justifiqueu per què ens trobem davant
d’un acte de tràmit i no d’una resolució. Quins actes de tràmit es poden impugnar?
Es podria impugnar l’exclusió? (3 PUNTS)

9. Indiqueu quins informes han d’emetre’s amb caràcter previ a l’atorgament d’una
llicència urbanística. Què succeeix si els informes emesos són discrepants l’un
amb l’altre? (3 PUNTS)

NIF:_________________

PART ESPECÍFICA
Escolliu DOS dels següents blocs de preguntes, indicant amb una creu al costat
del títol del bloc si és un dels escollits, i responeu NOMÉS les preguntes dels dos
blocs escollits, que estan relacionades amb l’enunciat de la part comuna.
Recordeu que si contesteu més de dos blocs es descartaran aquells que tinguin
la puntuació més elevada fins a valorar únicament els dos requerits (26 PUNTS,
que corresponen a 13 PUNTS per cada bloc)

BLOC 1

Escollit

1.a) D’acord amb l’informe jurídic que consta a l’expedient, la majoria necessària
per a adoptar l’acord plenari d’imposició d’una sanció urbanística és la majoria
simple. Què succeeix si es produeix un empat en la votació? Com s’ha de resoldre
l’empat? I si la majoria requerida fos l’absoluta, què succeiria en cas d’empat?
Definiu i diferencieu majoria absoluta i majoria simple. (4 PUNTS)
1.b) Expliqueu en quines circumstàncies és possible celebrar sessions
telemàtiques dels òrgans col·legiats dels ens locals i si és adequat en el present
cas. (2 PUNTS)
1.c) Raoneu si es podria incorporar per urgència a l’ordre del dia del Ple que pretén
convocar l’Alcalde la modificació de l’ordenança proposada pel regidor. (1 PUNT)
1.d) Què implica l’absència d’un regidor una vegada iniciada la deliberació d’un
assumpte inclòs en l’ordre del dia? (1 PUNT)
1.e) Si a la data i hora de celebració del Ple, només hi assistissin 3 regidors, 3
regidores i l’Alcalde, a més de la Interventora, creieu que existiria quòrum i es
podria constituir vàlidament el Ple? (1 PUNT)
1.f) Quins recursos o reclamacions, en via administrativa, podria interposar el
senyor Esperança, en cas de ser desestimada la seva sol·licitud? (2 PUNTS)
1.g) En relació el procediment sancionador urbanístic, una vegada adoptat l’acord,
per quin mitjà s’hauria de notificar? Què succeeix transcorreguts 10 dies naturals
des de la posada a disposició de la notificació? (2 PUNTS)

BLOC 2

Escollit

2.a) De què constitueixen prova les dades contingudes en el padró d’habitants?
Quan s’adquireix la condició de veí? Podria empadronar-se una persona en un
magatzem d’eines? (3 PUNTS)
2.b) A efectes el padró d’habitants, indiqueu els mitjans acreditatius de la
residència en un domicili, tant si es disposa de títol com si no. Com completaríeu
la certesa de la residència en l’esmentat domicili, a manca d’acreditació
documental? (4 PUNTS)
2.c) Definiu quan pot cedir-se les dades contingudes al padró, sense consentiment
de l’afectat. Pot, en el cas de la sol·licitud formulada pel Servei Provincial de
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació Provincial, cedir-se les dades sense
consentiment de l’afectat? (2 PUNTS)
2.d) Podria el germà del senyor Mustafá Ahmed Hassan realitzar el tràmit sense
estar l’interessat present?
Què li hauria de requerir l’Ajuntament i de quin termini disposaria per acreditarho, en cas de no fer-ho en el moment de presentar la instància? (2 PUNTS)
2.e) En relació la resolució de la sol·licitud d’empadronament per evitar que es
produeixin els efectes del silenci administratiu, què és suficient únicament als
efectes d'entendre complerta l'obligació de notificar dins del termini màxim de
durada del procediment, d’acord amb la Llei 39/2015? (2 PUNTS)
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BLOC 3

Escollit

3.a) Indiqueu quin tipus de modificació de crèdit cal tramitar en cada cas dels
descrits a l’enunciat. (2 PUNTS)
3.b) Expliqueu quin és l’òrgan competent, majoria requerida i el procediment per
a l’aprovació de la modificació de crèdit per realitzar la remodelació de l’edifici
consistorial. (3,5 PUNTS)
3.c) La modificació segueix els mateixos tràmits que un altre expedient. Quin és
aquest tipus d’expedient? (1 PUNT)
3.d) Quins recursos de naturalesa tributària existeixen? I recursos de naturalesa
no tributària? Indiqueu, d’aquests últims, un mínim de tres. (3 PUNTS)
3.e) Expliqueu quin és l’òrgan competent, majoria requerida i el procediment per
a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (3,5 PUNTS)

BLOC 4

Escollit

4.a) Definiu breument què són els pressupostos participatius i expliqueu en què
consisteixen les següents fases del procés: recollida, validació i votació. (4
PUNTS)
4.b) Quin procediment és l’utilitzat en l’atorgament de la subvenció a l’entitat
Caramelles de Collbató? (1 PUNT)
4.c) En relació a la contractació menor del Pla de Joventut, quin tipus contractual
constitueix i quina hauria de ser la seva durada màxima i el seu import màxim, IVA
exclòs, perquè pogués tramitar-se l’adjudicació com un contracte menor? (3
PUNTS)
4.d) Si l’objecte del contracte esmentat al punt anterior fos la construcció d’un
mur, quin tipus contractual seria i quin seria el límit econòmic per considerar-lo
contracte menor? (2 PUNTS)
4.e) Esmenteu dos professionals propis dels serveis socials bàsics i descriviu les
funcions essencials que correspon al personal administratiu de l’esmentat servei.
(3 PUNTS)
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BLOC 5

Escollit

5.a) Indiqueu quines podrien ser les retribucions complementàries del lloc de
treball d’administratiu de serveis socials, d’acord amb la normativa vigent. (4
PUNTS)
5.b) Indiqueu quin és l’òrgan competent per a resoldre un recurs d’alçada i poseu
un exemple d’acte administratiu impugnable per mitjà de recurs d’alçada en
l’àmbit d’un Ajuntament. (2 PUNTS)
5.c) L’Ajuntament pretén desenvolupar el procés selectiu d’administratiu de
serveis socials per mitjà de concurs. Creieu adequada a dret la decisió de
l’Ajuntament? (1 PUNT)
5.d) Una vegada superat el corresponent procés selectiu i hagi pres possessió del
lloc de treball, en quina situació administrativa es trobarà la persona funcionària?
I si posteriorment accedeix a la condició de regidora amb dedicació exclusiva a
un Ajuntament? (2 PUNTS)
5.e) Quins són els sistemes de provisió de llocs de treball amb caràcter definitiu
previstos legalment? (2 PUNTS)
5.f) Com a conseqüència del naixement d’un fill prematur, una funcionària de
l’Ajuntament sol·licita absentar-se del lloc de treball durant quatre hores diàries,
cobrant les retribucions íntegres. L’Ajuntament emet una resolució en la qual li
estima parcialment la sol·licitud, autoritzant-la absentar-se del lloc de treball
durant quatre hores diàries amb deducció proporcional de les retribucions. Quins
drets assisteixen a la funcionària en aquest cas en base a la regulació del
TREBEP? (2 PUNTS)

BLOC 6

Escollit

6.a) Expliqueu quina diferència fonamental existeix entre el règim de llicència i el
de comunicació prèvia en matèria d’obres dels particulars.
Poseu un exemple d’acte subjecte a llicència urbanística i un acte subjecte a
comunicació prèvia, d’acord amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. (3 PUNTS)
6.b) El senyor Guardiola, durant la visita d’inspecció, afirma que l’Ajuntament no
pot actuar contra ell ja que les obres s’ajusten a la normativa urbanística. Creieu
que són legals les obres? Indiqueu de quina potestat d’exercici preceptiu disposa
l’Ajuntament en relació aquestes. (2 PUNTS)
6.c) Tractant-se d’obres en curs d’execució, quina mesura hauria d’adoptar
l’Ajuntament de manera immediata? Com podria legalitzar les obres el senyor
Guardiola? (2 PUNTS)
6.d) Indiqueu dos tributs que es troben directament relacionats amb l’atorgament
de llicències urbanístiques. En cas que s’hagués atorgat la llicència però les obres
no s’haguessin executat, podria sol·licitar la devolució dels tributs que hagués
satisfet? (3 PUNTS)
6.e) Esmenteu i definiu breument els supòsits de ruïna dels edificis que preveu el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. (3 PUNTS)

