
 

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

 

CAS PRÀCTIC AUXILIAR ADMINISTRATIU 5 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 1 
La senyora Lluïsa Pons Prat va caure al carrer Navarra el dia 5 de febrer de 2019. 
 
El dia 6 de febrer de 2020 la senyora Pons comenta la caiguda amb la seva amiga i aquesta li 
diu que pot posar una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament. 
 
El dia 10 de febrer de 2020 la senyora Pons presenta al registre general de l’Ajuntament del 
Masnou una reclamació perquè el carrer estava en mal estat i en la caiguda se li va trencar el 
mòbil i reclamava l’abonament d’aquest. 
 

1. Pot la senyora Pons presentar reclamació de responsabilitat patrimonial? (màxim 
2 punts) 

 

Article 67  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 
 

 

 
Exercici 2 
El senyor Jaume Bertran Vila va caure mentre caminava per una vorera de la via pública per 
l’existència d’uns panots en mal estat. A causa de la caiguda va patir diverses lesions. Presenta 
un escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial al registre general de l’Ajuntament del 
Masnou per ser rescabalat dels danys que va patir. 
 
Rebuda la reclamació l’òrgan administratiu del procediment comprova que manquen 
documents que són del tot necessaris per continuar la tramitació. 
 
 

1. Què hauria de fer? (màxim 2 punts) 
 

Article 68 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 

 
 
 
L’òrgan administratiu competent per instruir el procediment ha de conèixer i comprovar els fets 
en virtut dels quals s’haurà de pronunciar la resolució que es dicti. 
 



 

2. Quin seria el primer acte d’instrucció que hauria de portar a terme l’òrgan 
instructor? (màxim 3 punts) 

 

Article 79 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
  

Article 81.1, 81.2 i 81.3 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 

 

Exercici 3 
A la senyora Rosa Andrés Férriz se li ha notificat el dia 11 de juny de 2020 un escrit de 
l’Ajuntament del Masnou perquè en el termini de 10 dies presenti la documentació relacionada 
amb la sol·licitud presentada de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
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1. Digues el dia d’inici i final del còmput d’aquest termini: (màxim 1 punt) 

 

 
Dia d’inici: 15 de juny de 2020 
 
Dia final: 30 de juny de 2020 

 

 

 
La senyora Andrés s’adona que li serà difícil recopilar tota la documentació que li requereixen. 
 

2. Què pot fer en aquest cas, tenint en compte que es tracta d’una reclamació de 
responsabilitat patrimonial? (màxim 2 punts) 

Article 68. 2 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

 

Exercici 4 

L’Ajuntament del Masnou emet resolució sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial que 

va presentar la senyora Maria Daunis Planas. 

La senyora Daunis que és entesa en responsabilitat patrimonial s’adona que li han notificat la 

proposta de resolució però  no l’han donat participació en el procediment mitjançant el tràmit 

d’audiència. 



 

1. Podria la senyora Daunis presentar al·legació per l’omissió d’aquest tràmit? 

(màxim 2 puns) 

Article 76. 2 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

2. És possible que la senyora Daunis no tingui raó i es pugui haver prescindit de 

realitzar el tràmit d’audiència? (màxim 3 punts) 

Article 82.4 i 82.5 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

Exercici 5 

El senyor Joan Arqué Sánchez va presentar un escrit de reclamació de responsabilitat 
patrimonial al registre general de l’Ajuntament del Masnou per ser rescabalat dels danys que va 
patir. 
 
Rebuda la reclamació i havent fet tots els tràmits corresponents l’alcalde resol el 5 d’octubre de 
2020 desestimant la reclamació. Aquesta resolució es notifica el 7 d’octubre de 2020 a 
l’interessat. 
 
El senyor Arqué rebuda la notificació presenta un escrit el dia 2 de novembre de 2020 
sol·licitant que es reconsideri la decisió perquè li sembla molt injusta. 
 
 

1. Com hauria de considerar l’Ajuntament aquest escrit? (màxim 2 punts) 

Article 115.2 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Article 123 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

2. Quin termini tindria el senyor Arqué per presentar l’escrit? (màxim 1 punt) 

Article 124 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

3. Quin termini tindrà l’administració per a contestar-li a aquest escrit? (màxim 1 

punt) 

Article 124 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

 



 

 

4. Quin serà l’òrgan competent per resoldre aquest escrit? (màxim 1 punt) 

Article 123.1 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 


