
 

CAS PRÀCTIC 3 ADMINISTRATIUS DIPUTACIO 

 La Sra. F. es presenta a unes proves d’auxiliar de la Diputació de Girona el mes d’abril 
de 2019. 

Amb caràcter previ, únicament ha presentat la instància el dia 25 de febrer de 2019, ja 
que el mes de juny de 2018 ja es va presentar a unes altres proves d’auxiliar per a la 
borsa de treball, i va adjuntar el DNI, la vida laboral, les titulacions, cursos i mèrits amb 
còpia compulsada. 

Per part del Departament de Recursos Humans i Organització se la requereix al març 
de 2019 perquè esmeni la instància, ja que no ha presentat la documentació necessària 
acreditativa dels requisits d’accés, i se l’adverteix que, en cas contrari, s’arxivaran 
l’expedient i les actuacions. En concret, si li atorga un termini de 10 dies hàbils. 

Les proves d’auxiliar es fan el dia 20 d’abril de 2019, amb l’assistència del tribunal de 
selecció. 

Un dels aspirants del procés és fill d’un vocal del tribunal de selecció.  

Preguntes: 

1. L’esmena s’ha de fer via telemàtica o, en cas contrari, es pot fer en suport paper?  

Art. 14.1 de la Llei 39/2015  

 2. Cal que presenti la documentació requerida? 

Art. 28 de la llei 39/2015  

3. Cal prendre alguna mesura en relació amb la composició del tribunal? 

Arts. 23 i següents de la Llei 40/2015, i en concret, 23.2.b) i art. 24 de la llei 40/2015.  

4. Quina és la normativa legal d’aplicació al cas plantejat? 

La normativa legal de preferent aplicació és la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015.  

5. Si la senyora F., que viu a Cassà de la Selva, hagués presentat telemàticament la 
instància el dia 25 de febrer de 2019 a la Diputació de Girona, i aquest dia la Diputació 
es trobés tancada perquè és festiu local a Girona (i dia hàbil a Cassà de la Selva), quin 
dia s’entén que la senyora F. ha presentat la instància al registre electrònic de la 
Diputació de Girona?. I si fos festiu local a Cassà de la Selva i a Girona no? I si fos festiu 
a totes dues localitats? 

Art. 30.5 i 30.6 de la llei 39/2015  

Pel que fa al còmput, l’article 31.2.b) llei 39/2015. 

 


