
 

 

 

PROVES PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL  PER A LA 
COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE PLACES D’AUXILIAR 

D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Fase d’oposició 

Segon exercici: Cas pràctic 

Obligatori i eliminatori 

 

El passat dia 3 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar per 
unanimitat dels assistents el següent acord:  

Antecedents 

Els serveis tècnics municipals han redactat el Projecte d’obres de reforma de l’oficina 
d’atenció al públic de l’Ajuntament de Figueres, amb un valor estimat de 45.000 €.  

Segons els tècnics municipals, l’única companyia de serveis que pot estar afectada pel 
projecte és Endesa, en tenir un transformador d’energia. 

 

Fonaments de Dret  

Article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens locals de Catalunya  

Article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP)  

Atès que el procediment consta de la present aprovació inicial , que serà objecte 
d'informació pública i a la posterior aprovació definitiva, si s 'escau, un cop resoltes les  
possibles al�legacions. 

Per tot això, el Regidor de Serveis Urbans proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent  

 

Acord  

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’obres de reforma de l’oficina d’atenció al 
públic de l’Ajuntament de Figueres, amb un valor estimat de 45.000 €. 

Segon.- Exposar al públic aquest projecte per un termini de 30 dies hàbils a comptar 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  

Tercer.- Notificar l’acord a les companyies de serveis afectades als efectes de 
l’emissió, si s’escau, del corresponent informe.  

 

 



 

 

Preguntes a desenvolupar:  

1.- Redactar el certificat de l’acord de la Junta de Govern Local transcrit a 
l’enunciat. (2 punts). 

2.- Redactar l’edicte de publicació al BOP. (3 punts). 

3.- Redactar l’ofici de remissió de l’edicte al BOP. (2 punts) 

3.- Redactar la notificació a la companyia Endesa (3 punts). 

  


