
 

CASOS PRACTICS 

 

 

CAS PRACTIC 1 (4 punts): Avui, 10 de setembre de 2019, estàs d’atenció al públic. 

La Sra. Claudia Vert necessita diverses informacions que li has de donar. 

 

A).- Es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de sorolls, i ara està en 

informació al públic. La convocatòria de informació al públic va sortir publicada en el 

BOP de 2/9/2019. Et pregunta: 

a.1).- Quant temps ha d’estar en informació al públic, com a mínim, una ordenança 

local?  

 

a.2).- Quin dia finalitza aquesta informació al públic?  

 

a.3).- Si ella presenta una al·legació, en quin moment del procediment es resoldrà? 

 

a.4).- Quan la ordenança estigui aprovada definitivament, quin o quins recursos pot 

interposar? 

 

B).- El dia 22 d’agost de 2019 ella va presentar una instància per RE, el dia 29/08/2019 

va rebre un requeriment d’esmena de la seva sol·licitud, i vol demanar una ampliació 

del termini per presentar esmenes. 

b.1).- Fins quin dia pot demanar aquesta ampliació, i per quant temps, com a màxim, li 

pot ampliar l’Ajuntament aquest termini?  

 

 

C).- El 28/06/2019 l’Ajuntament va resoldre atorgar unes subvencions entre diferents 

entitats del municipi d’acord a la convocatòria 2019 de subvencions i les bases que les 

regulen. El dia 02/07/2019 aquesta resolució va ser notificada a totes les entitats que hi 

van participar.  

La Sra. Vert és la secretaria de l’entitat ZZZ i et comenta que el dia 2/07/2019 tenien a 

la seva disposició la notificació però que no hi han accedit fins el dia 30/08/2019 perquè 



 

al ser una entitat molt petita a l’estiu no treballen. Et demana si encara són a temps de 

presentar algún recurs ja que no estan d’acord amb la valoració del criteri 5 de la 

subvenció. 

c.1).- Digues quin o quins recursos consideres que pot interposar contra la resolució, 

els terminis, i si encara són a temps de presentar-ne algún. 

 

 

 

 

La Sra. Vert també és la presidenta de la Fundació XXXX que va presentar un recurs de 

reposició el 17/07/2019 per considerar que no se’ls havia puntuat d’acord amb les bases 

de la convocatòria i diu que encara no han rebut resposta.  

Consultes l’expedient i veus que el tècnic responsable de l’expedient ha informat que la 

puntuació era correcte i no dóna peu a fer una nova valoració, però l’Ajuntament no ha 

resolt el recurs. Per altre banda detectes que, tot i presentar el recurs dins de termini, 

s’han equivocat en el redactat i han posat que es tracta d’un “escrit d’al·legacions” 

contra la resolució de la subvenció per comptes d’un recurs. 

c.2).- Consideres que cal requerir la Fundació XXXX que esmeni l’escrit presentat per 

l’errada en el tipus de recurs? Raona la teva resposta. 

 

 

 

c.3).- Creus que a dia d’avui ja s’ha produit un acte pressumpte per silenci, i si fós així, 

quin seria el sentit del silenci. Raona la teva resposta. 

 

 

 

 

 

E).- La Sra. Vert va presentar una oferta davant l’Ajuntament per participar com a 

licitadora en un contracte menor. Avui li ha arribat una notificació que té 5 dies per 



 

esmenar la documentació del sobre B. No sap si els dies són naturals o hàbils i no porta 

la notificació. 

e.1).- Si són naturals, creus que la notificació hauria de dir-ho expressament? O creus 

que hauria de dir-ho expressament si són hàbils? 

 

 

e.2).- En tot cas, explica-li, en un màxim de 5 línies, com es compten els dies naturals i 

els dies hàbils. 

 

 

 

 

 

 

 

 


