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Preguntes cas pràctic
Horaris comercials:
1. Explica quin és l’horari comercial i dies de la setmana que pot obrir una botiga de roba
a l’estiu en un municipi de 35.000 habitants a l'estiu (1 punt). I si fos en un municipi
turístic als efectes d’horaris comercials? (1 punt)
2. Digues quins dies de la setmana pot obrir una pastisseria en un municipi de 5.000
habitants. (1 punt)
3. En un municipi on s’aplica l’horari comercial general hi ha una botiga d’alimentació
oberta un diumenge a la tarda el titular de la qual és la senyora Maria Reixach
Vilarodona. Pot obrir? Justifica la teva resposta. (1 punt)
4. Roses vol demanar la condició de municipi turístic als efectes dels horaris comercials
amb les característiques següents:
a) Temporada d’estiu de juny a setembre.
b) Horari de 8 a 23 h.
c) Àmbit de tot el municipi.
-

Quin és l’òrgan competent per adoptar l’acord de declaració de municipi turístic als
efectes dels horaris comercials? (0,5 punts)
On s’ha d’adreçar aquest acord? (0,5 punts)
Quina documentació cal adjuntar a l’acord? (1 punt)

5. El Pla de treball d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local preveu dur a terme un
pla de formació per a persones en situació d’atur.
-

Defineix els objectius específics d’aquesta activitat. (1 punt)
Dissenya els indicadors. (2 punts)
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El segon exercici és obligatori i eliminatori i consisteix en desenvolupar per escrit, durant un
període màxim d’una hora i mitja, un cas pràctic sobre temes relacionats en la part
específica del temari annex a les bases (Annex I) proposat pel tribunal.

En aquesta prova els aspirants poden portar i fer ús en tot moment dels textos legals sense
comentar en format paper 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 l’exercici en presència de l’òrgan de
selecció i podrà formular preguntes d’aclariment sobre la solució plantejada en el seu
exercici en el temps que es determini.

Té una puntuació màxima de 10 punts. Els aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts
en aquest exercici seran eliminats.

