
DNI _______________

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN
LA CATEGORIA D’ARQUITECTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE

POSADA EN MARXA DEL SERVI D’ATENCIÓ TÈCNICA ALS
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

Tercer exercici, segona prova, coneixements pràctics

TERCER EXERCICI
Segona prova- Es desenvoluparà per escrit, i consistirà en el desenvolupament de dos casos
pràctics,  relacionats amb les funcions i tasques del lloc de treball,  temes del 6 al 30 del
temari especifcat a les bases de la convocatòriaL

Es valoraran els coneixements, la concreció i especifcitats dels supòsits plantejats, el nivell
de formació general, la composició gramatical, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació recollida
i l'expressada, i la metodologia utilitzadaL

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 puntsL 

Els/les candidats/tes que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats

INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA:
 L’aspirant  només  s’ha  d’identifcar  anotant  el  NIF a  la  caràtula  de  l’exercici  i  a

l’encapçalament de cada fullL No s’admetran exercicis amb els noms, signatures o
qualsevol  altre signe que permeti  al  tribunal  identifcar l’aspirantL  Si  es  presenta
algun  exercici  amb noms,  signatures,  signes  suposarà  l’eliminació  immediata  de
l’aspirantL

 El temps de realització de la prova serà la indicada pel Tribunal Qualifcador, esgotat
el temps, l’aspirant ha de deixar d’escriure i no es permetrà que apunti res més als
fulls de les provesL

 En cas que l’aspirant  acabi  la  prova  abans del  temps indicat,  s’haurà de quedar
assegut/uda al seu lloc i ho haurà d’indicar a algun dels membres del tribunal o al
personal de vigilància de la sala, que procedirà a recollir la provaL

 En tot cas s’ha de lliurar l’exercici amb el DNI anotat, encara que l’exercici es deixi en
blancL
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CAS 1

El propietari d'un edifci entre mitgeres de planta baixa, on es situa l'accés i el garatge i
primera planta on es situa un habitatge vol fer una addició d'una segona planta per a un nou
habitatgeL Et consulta com a tècnic municipal, si l'actuació de remunta es pot autoritzarL

1L  Quins  aspectes  normatius,  tant  des  del  punt  de  vista  urbanístic  com  de  normativa
sectorial, són els principals per determinar si és possible realitzar l'actuació de remunta? (2,5
punts)

2L  Quin  tipus  de  llicència  requerirà  i  quina  documentació  serà  necessària  per  obtenir  la
llicència i per iniciar les obres? (2,5 punts)
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Cas 2

Un pagès que es  dedica a  l'activitat  agrària  registrada necessita  construir  un magatzem
agrícola de 300m2 i 4m d'alçadaL

1L Et pregunta quina tramitació ha de seguir i quina documentació és necessàriaL (2 punts)

2L Al cap d'un temps necessita ampliar el magatzem 300m2 més, i vol col·locar plaques solars
a sobre l'edifci  existentL  Quina tramitació haurà de seguir en cada cas? Indica també la
documentació necessàriaL (3 punts)
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