Exp.: 2020/004829

Procés selectiu: creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves
Segon exercici: prova pràctica relacionada amb la tramitació electrònica del procediment administratiu.
Data: 30/09/2020

A la cosina de la teva mare li ha estat notificat un escrit el dia 14 de setembre de 2020 per
l’Ajuntament de Rabós perquè esmeni una sol·licitud presentada el 25 d'agost de 2020?
1. Fins a quin dia pot presentar la documentació requerida? 1 punt.
Fins al 28 de setembre.
El dia 17 de setembre d’enguany, el tiet de la teva amiga Palmira ha rebut una notificació de
l’Ajuntament de Campmany denegant-li la llicència d’obres per construir-se una piscina a
casa.
2. Quin recurs pot interposar abans que l’acte que se li ha notificat adquireixi fermesa? 1 punt.
Recurs potestatiu de reposició.
3. En quin termini pot interposar aquest recurs?
1 mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte. (1 punt)
1 mes. (0,5 punts)
4. Quin és el darrer dia que pot presentar aquest recurs? 1 punt.
El 17 d’octubre de 2020.
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En Gael té a la seva disposició des del dia 18 de setembre una notificació electrònica de
l’Ajuntament de la Selva de Mar.
5. Quin termini disposa en Gael per accedir a dita notificació? 1 punt.
10 dies naturals.
L’11 de setembre decideixes presentar una sol·licitud davant de l’Ajuntament de Ripollet
demanant la còpia d’un expedient administratiu.
6. Pots presentar una instància en dia inhàbil en una administració? 1 punt.
Sí.
7. Quin dia, als efectes del registre, s’entendrà presentat el teu escrit? 1 punt.
El 14 de setembre / El primer dia hàbil següent.
Estàs tramitant un procediment administratiu de sol·licitud de llicència d’obres promoguda per
Rodríguez Construcciones, SL i la notificació de la resolució que posa fi al procediment no
s’ha pogut notificar a l’interessat.
8. On s’haurà de publicar l’anunci de la publicació que substitueix la notificació infructuosa en
aquest procediment? 1 punt.
No s’ha de publicar perquè es tracta d’una persona jurídica que està obligada a relacionar-se
electrònicament.
L’Ajuntament de Peralada ha dictat una resolució atorgant una llicència d’ocupació de la via
pública al bar de la Plaça del qual n’és titular en Ramon.
9. Quin termini té l’ajuntament per a notificar la resolució? 1 punt.
10 dies.
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10. Digues quin d’aquests interessats està obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’ajuntament:


L’Anna Simó quan demana una bonificació de l’IBI. 0,25 punts. No.



L’Eduard Claparols quan actua com advocat de la Maria Roig i presenta un recurs en nom i
representació d’aquesta. 0,25 punts. Sí.



La societat Peixos Martinez, SL que demana una llicència per obrir una peixateria al carrer
Joan Badosa, 25 de Roses. 0,25 punts. Sí.



La Pepita Turró Carlemanya quan presenta un recurs perquè li han denegat la cessió d’ús
del Teatre municipal. 0,25 punts. No.

