
DNI: *** _ _ _ _** 
NIE: ****_ _ _ _* 

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AUXILIARS DE 
COMUNITATS PER A COBRIR NECESSITATS TEMPORALS (Conv. 11/2021) 

Segon Exercici: Prova de coneixements pràctics 

IMPORTANT: No es posa ni el nom, ni els cognoms, ni el DNI complert.   

Només les xifres del DNI o NIE quarta, cinquena, sisena. Exemples:                                     

DNI 12.345.678A      →      Poso: ***4567** a l’espai a dalt indicat. 

NIE X1234567A       →       Poso: ****4567* a l’espai a dalt indicat.  

Té caràcter obligatori i eliminatori. Es tracta de resoldre, en un temps màxim de 50 
minuts, preguntes curtes relacionades amb el lloc a desenvolupar, d’acord amb els 
continguts del temari especificat a l’Annex II de les bases que regeixen el procés 
selectiu. 

La puntuació màxima serà de 10 punts, caldrà obtenir un mínim de 5 punts per superar 
la prova.  

La pregunta 1 tindrà una puntuació màxima de 4 punts. 

La pregunta 2 tindrà una puntuació màxima de 5 punts. 

Es valorarà fins a un màxim d’1 punt: 

- Que la redacció sigui clara, amb coherència i cohesió i sense faltes d’ortografia. 

 



 
 

SUPÒSIT PRÀCTIC 1 

UN CIUTADÀ ACUDEIX A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE. ET DEMANA QUE LI 
EXPLIQUIS COM TRAMITAR UNA CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA 
OCUPACIÓ.   (Puntuació màxima de 4 punts) 
 
La resposta a aquesta pregunta està publicada i és de lliure accés a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Salt, en concret a :  
 

Cèdules d'habitabilitat - Oficina Local d'Habitatge (viladesalt.cat) 

1. En primer lloc li explicaria que La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació és un 
document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a 
residència de les persones i té les condicions tècniques per ser habitable. La cèdula 
és necessària per poder donar d’alta els  subministraments d’aigua, gas i electricitat, 
així com per poder vendre o llogar l’habitatge.  ( 1,5 punt per la definició) 

 

2. Els tràmits a realitzats estan especificats a la pàgina web de l’Oficina Local 
D’Habitatge de Salt:  
 

a.) Cal que un arquitecte/a tècnic/a o un arquitecte/a visiti l’habitatge i 
s’encarregui de certificar l’habitabilitat mitjançant un certificat. (0,50 
punts) 

 
Podeu telefonar al Col·legi d’Arquitectes Tècnics o Arquitectes per tal que us facilitin 
un tècnic/a. 
Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Girona 
Telèfon 972 21 18 54 
Col·legi d’Arquitectes  de Girona 
Telèfon 972 21 41 51 
 

b.) Cal presentar aquest certificat a l’Oficina d’Habitatge. L’Oficina 
d’Habitatge us donarà un resguard i un document per anar a pagar les 
taxes a l’entitat bancària. ( 0,50 punts) 

 
c.) Un tècnic/a municipal de l’Oficina d’Habitatge es posarà en contacte amb 

vosaltres per visitar el vostre habitatge i comprovar-ne l’habitabilitat. 
 ( 0,50 punts) 

 
d.) La Generalitat concedeix la cèdula (0,50 punts)  

 
e.) L’Oficina d’Habitatge fa entrega el document acreditatiu de la cèdula. En 

el transcurs de 20 dies hàbils aproximadament obtindreu el document 
de la cèdula. ( 0,50 punts) 

 

 

 

 



 
 

SUPÒSIT PRÀCTIC 2 

 

UN PROPIETARI ACUDEIX A L’OFICINA D’HABITATGE. VOL QUE LI EXPLIQUIS 
EN QUE CONSISTEIX LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL I QUINS AVENTATGES 
POT OBTENIR COM A PROPIETARI. (Puntuació màxima de 5 punts) 

 
La resposta a aquesta pregunta està publicada i és de lliure accés a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Salt, en concret a :  

https://habitatge.viladesalt.cat/borsa-de-lloguer-social-2/borsa-de-lloguer-social/ 

Definició Borsa de Lloguer Social de Salt (1,5 punts)  

La Borsa de Lloguer Social de Salt està gestionada per l'Ajuntament. Compta amb el 
suport i la col·laboració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; forma part de la Xarxa de 
mediació per al lloguer social. Un habitatge buit implica, en molts casos, el seu 
deteriorament. El lloguer, a través de la Borsa de Lloguer Social suposa, per als 
propietaris l’obtenció d’una renda amb garanties i el manteniment de l’habitatge en 
millors condicions. La Borsa actua com a mediadora entre el propietari o la propietària 
de l'habitatge i el llogater/a durant tota la vigència del contracte.  

Avantatges a raó de 0,5 cada ítem :  

 Bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’Impost de béns immobles. 

 Contractació d’una assegurança multirisc i una pòlissa de responsabilitat civil. 

 Contractació d’una assegurança de caució avalloguer(cobertura fins a 6 mesos 
d’impagaments). 
 

 Inventari del continent i el contingut a fi d’assegurar-ne un manteniment correcte i la 
comprovació de l’estat de devolució. 

 Recerca i selecció del llogater adequat per a l’habitatge. 

 Seguiment del cobrament del lloguer, del compliment de la relació contractual i 
d’incidències eventuals. 

 Informació i assessorament al llogater sobre aspectes importants del manteniment 
de l’habitatge. 

 

Es valora en global  fins a un màxim d’1 punt: 

- Que la redacció sigui clara, amb coherència i cohesió i sense faltes 
d’ortografia. 


