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Cas pràctic número 1
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roses, en data 5 de març de 2021, concedeix
dues llicències urbanístiques.
La primera es concedeix per la construcció d’un edifici plurifamiliar a l’Av. Del Carme, 10,
de Roses, a la Zona 2 – Casc Urbà.
La segona es concedeix per la construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada en zona verda.
Un ciutadà del municipi colindant sol·licita la revisió de la llicència per la construcció de
l’edifici plurifamiliar manifestant que no compleix la normativa del Pla General relativa a
l’alçada reguladora màxima de la Zona 2. Així mateix, el Col·legi d’Arquitectes de Girona
presenta una segona denúncia on sol·licita la revisió de la vivenda unifamiliar en zona verda.
Elabori un informe jurídic amb proposta de resolució estudiant les dues denúncies i raonant
les qüestions jurídiques de fons i de forma a aplicar.

Cas pràctic número 2
L’Ajuntament de Roses vol tramitar un expedient per la gestió i explotació del servei públic
de mercat municipal i construir un nou edifici per destinar-lo a aquest servei.
L’ajuntament no té finançament per poder pagar la construcció de l’edifici.
Per part del govern municipal es planteja quina de les formes de gestió de servei públic
seria la més eficient i sostenible per la prestació del servei i, a tal efecte, se sol·licita als
Serveis Tècnics i Serveis Jurídics municipals que s’informi:
1. Determinar si el mercat és competència municipal pròpia i servei mínim obligatori.
2. Informar sobre les diferents formes de gestionar el servei públic de mercat.
3. En el supòsit d’acordar la gestió indirecta del servei, informar i justificar quina modalitat
de contracte proposaries.
4. Fer constar a l’informe jurídic les diferències entre contracte de serveis, concessió de
serveis amb obra, concessió d’obra pública o concessió demanial.
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Aquest exercici consisteix en desenvolupar per escrit, durant un període de tres hores, dos
casos pràctics sobre temes relacionats en la part específica del temari annex de les bases
proposats pel tribunal i en concret un dels casos versarà sobre la matèria d’urbanisme i
medi ambient.

Durant aquesta prova els aspirants poden en tot moment fer ús dels textos legals sense
comentar que considerin oportuns.

En aquest exercici es valora la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i
del coneixement i l’aplicació adequada de la normativa vigent.

El tribunal podrà optar perquè els aspirants llegeixin cadascun dels exercicis en presència
de l’òrgan de selecció i podrà formular preguntes d’aclariment sobre la solució plantejada
en els seus exercicis en el temps que es determini.

Aquest exercici té una puntuació màxima de 20 punts. Cada cas pràctic es puntuarà fins a
un màxim de 10 punts. Els aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts en cada cas
pràctic seran eliminats.

