
 

El Masnou,  17 de desembre de 2020 
Expedient: 2020-006 

 
CAS PRÀCTIC AUXILIAR ADMINISTRATIU 3 PLACES 

Respongui a les preguntes que es plantegen en els supòsits pràctics dins del requadre 

destinat a cada pregunta. No escrigui en els espais intermedis ni a la part de darrera del 

full. No es tindrà en compte la resposta que sobresurti del requadre.  

Es valorarà la justificació i motivació de les respostes relacionant-les amb la llei 

corresponent, així com la claredat i la concreció. 

 
Exercici  
El Sr. Dalmau veí del Masnou, va ser sorprès per uns agents de policia local que estaven de 
servei durant la nit del 15 de febrer 2020 destrossant uns contenidors d'escombraries al carrer 
Sant Felip. Els agents van procedir a identificar-lo i van formalitzar la corresponent denúncia. 
 
L'Ajuntament del Masnou compta amb una ordenança de policia i bon govern on els articles 18 i 
19 estableixen el següent: 
 

Article 18: són infraccions greus .... la producció de danys en els béns de domini públic 
municipal, quan el seu import sigui igual o inferior a 1.200 euros i superior a 600 euros. 
 
Article 19: ... les infraccions greus seran sancionades amb multa de fins a 1.500 euros per 
a graduar la quantia de la multa s'atendrà a l'import dels danys causats i al valor dels béns 
o drets afectats. 

 
El valor dels contenidors danyats ascendeixi a 900 euros i no hi ha constància d'altres béns o 
drets afectats. 
 
Traslladada la denúncia al departament corresponent, s'instrueix expedient sancionador contra el 
senyor Dalmau. 
 
El 17 de setembre de 2020 es va notificar al senyor Dalmau la resolució de 12 d'agost de 2020 per 
la qual s'acorda la iniciació d'un procediment sancionador contra ell, ja que la conducta 
denunciada pot ser constitutiva d'infracció greu. Proposant, en aquest cas, la imposició d'una 
multa per import de 1.100 euros. Se li concedeix així mateix un termini de 15 dies per formular i 
aportar totes les al·legacions, documents, proves o informacions estimi convenients. 
 
El 20 de setembre de 2020 el senyor Dalmau presenta en el registre general de l'Ajuntament del 
Masnou escrit en el qual al·lega: 
 

1. S'ha vulnerat el principi de legalitat penal o reserva de llei en matèria sancionadora, recollit 
en l'art. 25 de la constitució, ja que només una norma amb rang de llei pot tipificar 
infraccions i sancions i mai una norma reglamentària com és una ordenança municipal. 
 

2. Que la infracció ha prescrit pel transcurs de més de 6 mesos des que es van cometre els 
fets fins que se li va notificar l'inici del procediment. 

 
Havent complert els restants tràmits integrants del procediment, es notifica el 22 de desembre de 
2020 al senyor Dalmau la resolució dictada per l’alcalde i per la qual: 

a) Es desestima les al·legacions formulades. 
b) Es declara al senyor Dalmau responsable de la infracció denunciada i se li imposa una 

multa de 900 euros. 



 

c) Es concedeix al senyor Dalmau un termini pel pagament voluntari de la multa, advertint-li, 
que de no ingressar l'import a l’Ajuntament en aquest període, es procedirà a la seva 
recaptació en via executiva. 

 
El 23 de desembre de 2020 el senyor Dalmau presenta un recurs de reposició en el qual, a més 
de reiterar les mateixes al·legacions que va manifestar en el seu escrit de 20 de setembre de 
2020, addueix la caducitat de procediment per no haver-se resolt aquest en el termini de 3 mesos 
previst a l'article 21 de la llei 39/2015. 
 
 

1. Ha caducat el procediment? (màxim 3 punts) 
 

 
Article 106. Resolució (Llei 26/2010) 
 
 

 

2. Seria correcta la quantia que s’imposa com a multa? (màxim 3 punts) 
 

 
Article 141. Límit de les sancions econòmiques (Llei 7/1985) 
 
 

 
 

3. Pot una ordenança municipal tipificar infraccions i sancions administratives? 
(màxim 4 punts) 

 

 

Article 139.Tipificació d’infraccions i sancions en determinades matèries (Llei 7/1985) 
Article 27. Principi de tipicitat (Llei 40/2015) 
 

4. Ha prescrit la infracció? (màxim 3 punts) 
 

 

Article 30. Prescripció (Llei 40/2015) 
 

 
5. Quin termini té el senyor Dalmau per presentar un recurs administratiu? (màxim 3 

punts) 
 

Article 124. Terminis (Llei 39/2015) 
 

 
 

6. Contra la resolució del recurs de reposició presentat en data 23 de desembre de 
2020, el senyor Dalmau interposa recurs de reposició.  Com ha d’actuar l’Ajuntament 
respecte a aquest segon recurs de reposició? (màxim 4 punts) 

 

Article 124. Terminis (Llei 39/2015)  
 

 


