
 

 

CONSISTIRÀ EN LA RESOLUCIÓ D’UN SUPÒSIT PRÀCTIC RELATIU A LES 

FUNCIONS PRÒPIES A DESENVOLUPAR PER LA PLAÇA PER LA QUAL ES 

CONSTITUEIX LA PRESENT CONVOCATÒRIA. RELACIONAT AMB L’ANNEX II. 

 

CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 1 PUNT I CADA RESPOSTA INCORRECTA 

RESTA 0,50 PUNTS. ES PUNTUARÀ ENTRE 0 I 15 PUNTS I CALDRÀ OBTENIR 

UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 7’5 PUNTS EN EL SUPÒSIT PRÀCTIC PER 

SUPERAR-LO. LES RESPOSTES EN BLANC NI SUMEN NI RESTEN PUNTS. 

 

TEMPS FER LA PROVA SÓN MÀXIM 45 MINUTS. 

 

 

2n. EXERCICI. PROVA PRÀCTICA (PREGUNTES RELACIONADES AMB L’ANNEX 

II) 

 

 

Supòsit: 

 

El Sr. Miquel Pla, domiciliat a Madrid, sol·licita poder posar taules i cadires a la via 

pública, davant del seu local de bar situat al terme municipal de Castelló d’Empúries, 

en  data 25 de març de 2021 

 

 

 
 

 

 

 

1.- En la instància que presenta el Sr. Pla a l’ajuntament per sol·licitar la col·locació de 

taules i cadires, hi ha de constar: 

 

a)  Número de telèfon 

b) Fets, raons i petició en el que es concreti la seva sol·licitud 

c)  Òrgan o unitat administrativa a la que es dirigeix la sol·licitud 

d)  B i C son correctes 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://beteve.cat/economia/calendari-2021-catalunya-barcelona-festius/&psig=AOvVaw1S9pmAe7u6jkoNdkKRudll&ust=1618555772164000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICP8KDU_-8CFQAAAAAdAAAAABAE


2.- Davant la petició efectuada pel Sr Pla, l’ajuntament de Castelló d’Empúries atorgarà: 

 

a) Llicència d’ocupació de via pública 

b) Concessió d’ocupació de via pública 

c) Autorització d’ocupació de via pública 

d) Cap és correcta 

 

 

3.- Quin és l’òrgan competent per aprovar el que es sol·licita? 

 

a) El Plenari Municipal 

b) L’alcalde o la Junta de Govern en cas de delegació de competències 

c) L’alcalde sempre perquè és una competència no delegable 

d) El Regidor d’Urbanisme i/o activitats 

 

 

4.-  En cas que amb la presentació de la sol·licitud hi manqui documentació: 

 

a) Se li atorgarà un termini de 15 dies hàbils per subsanar les deficiències 

b) Se li atorgarà un termini de 15 dies naturals per subsanar les deficiències 

c) Se li atorgarà un termini de 10 dies hàbils per subsanar les deficiències 

d) Se li atorgarà un termini de 10 dies naturals per subsanar les deficiències 

 

 

5.- Si l’Ajuntament requereix al Sr. Pla el mateix dia 25 de març per tal que esmeni la 

documentació, quin dia finalitza el termini per presentar-les? 

 

a) el dia 4 d’abril de 2021 

b) el dia 12 d’abril de 2021 

c) el dia 6 d’abril de 2021 

d) el dia 13 d’abril de 2021 

 

 

6.- Si el Sr. Pla no presenta la documentació requerida en el termini indicat: 

 

a) se’l tindrà per desistit en la seva petició 

b) se li podrà atorgar una ampliació del termini per un màxim de 5 dies quan la 

documentació a aportar presenti dificultats especials 

c) sempre se li atoragarà una amplicació de termini 

d) a i b son correcte 

 

7.- contra l’acord d’ampliació de termini acordada per l’Administració es podrà 

interposar: 

 

a) recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte 

b) recurs d’alçada davant el superior jeràrquic 

c) no cap recurs 

d) recurs contenciós-administratiu 

 

 

8.- L’ocupació de via pública amb taules i cadires està subjecte al pagament de: 

 

a) taxa 

b) preu públic 

c) contribució especial 

d) impost 

 



9.- En data 14 d’abril es posa a disposició del Sr. Pla la notificació electrònica (ell ha 

autoritzat expressament). En quina data és considera rebutjada la notificació si no hi ha 

accedit? 

 

a) El 23 d’abril de 2021 

b) El 24 d’abril de 2021 

c) El 22 d’abril de 2021 

d) Cap de les anteriors dates es correcte 

 

 

10.- Si l’Ajuntament de Castelló d’Empúries denega la petició del Sr. Pla, contra aquest  

acord, quin tipus de recurs es pot interposar? 

 

a) Recurs potestatiu de reposició. 

b) Recurs d’alçada 

c) Recurs extraordinari de revisió 

d) Únicament recurs contenciós-administratiu 

 

 

11.- Si en dictar un acte administratiu s’ha incorregut en un error de fet que resulti dels 

documents que el configuren, en quin termini es pot interposar recurs extraordinari de 

revisió? 

 

a) En el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels documents 

b) En el termini d’un mes a comptar des del coneixement dels documents 

c) En el termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la 

resolució impugnada  

d) Per aquest recurs no hi ha termini 

 

 

12.- Si la norma reguladora del procediment no fixa el termini màxim en què s’ha de 

notificar la resolució expressa, el procediment serà , d’acord amb la llei 39/2015: 

 

a) 6 mesos 

b) 4 mesos 

c) 3 mesos 

d) 2 mesos   

 

 

13.- Si el recurs contra la denegació de la petició efectuada l’interposa la filla del Sr. 

Pla. 

 

a) Cal que acrediti la representació per actuar en nom del seu pare 

b) no cal acreditar representació perquè és un familiar de primer grau 

c) no cal acreditació perquè es presumeix la representació 

d) només està autoritzat a interposar recurs el Sr. Pla 

 

 

 

14.- Interposat pel Sr. Pla el recurs que correspon quin termini té l’administració per 

resoldre i notificar-lo? 

 

a) Tres mesos 

b) Un mes 

c) Dos mesos 

d) 15 dies 

 



15.- Indiqueu quin d’aquests actes és anul·lable? 

 

a) Els que lesionen drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional 

b) Els que tinguin un contingut impossible 

c) Els que incorrin en qualsevol infracció de l’Ordenament Jurídic 

d) Cap dels casos referits anteriorment és anul·lable. 

 

 

 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA: 

 

 

 

1.- La sol·licitud efectuada pel Sr. Pla requereix obligatòriament la seva signatura? 

 

a) Sí. En tot cas 

b) No. en cap cas 

c) Si, però és potestiu 

d) Aquest aspecte es regula a les OOFF  

 

 

2.-  la via pública és un be: 

 

a) Comunal 

b) Patrimonial 

c) De domini públic 

d) Priva d’ús públic 

 

 

 


