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Proceso de selección dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do Grupo C, Subgrupo C1, 

Escala Administración Xeral, Subescala Administrativo. 

 

Nome e apelidos:_________________________________________________________________ 

DNI:__________________________________ 

Instrucións: 

O exame deberá ser asinado en todas as súas follas. 

Puntuación: 

Cada resposta correcta sumará 0,2 puntos.  

Cada resposta incorrecta restará 0,05 puntos.  

Duración máxima: 1 hora. 

 

1.- Cal das seguintes figuras non é un empregado público? 

a. O persoal eventual. 

b. O contratado administrativo. 

c. O contratado mediante dereito laboral. 

d. O funcionario de carreira. 

2.- O soldo dun funcionario dun Concello fíxase: 

a. No Orzamento municipal que aproba o Pleno da Corporación. 

b. Na Lei de Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia. 

c. Na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. 

d. Na Relación de Postos de Traballo da Corporación, despois dun procedemento obxectivo de valoración do posto de traballo 
de cada funcionario. 

3.- A libre designación: 

a. É un procedemento de selección da función pública. 

b. É un procedemento de provisión dos postos de traballo. 

c. É o procedemento aplicable á selección do persoal eventual. 

d. É o procedemento aplicable á selección do persoal contratado en réxime de dereito administrativo. 

4.- Sinale a proposición correcta sobre o complemento específico: 

a. Será determinado polo Pleno da Corporación, asignando un nivel a cada posto de traballo atendendo a criterios de 
especialización, responsabilidade, competencia e mando, así como á complexidade territorial e funcional dos servizos en que estea 
situado o posto. 

b. Está destinado a retribuir as condicións particulares dalgúns postos de traballo, en atención á súa especial dificultade 
técnica, dedicación, incompatibilidade, responsabilidade, perigo ou penosidad. 

c. Está destinado a retribuir as condicións particulares de todos os postos de traballo, en atención á súa especial dificultade 
técnica, dedicación, incompatibilidade, responsabilidade, perigo ou penosidad. 

d. Será determinado polo Pleno da Corporación, en atención á especial dificultade técnica, dedicación, incompatibilidade, 
responsabilidade, perigo ou penosidad de cada posto, dentro dos límites cuantitativos establecidos na Lei de Orzamentos Xerais do 
Estado. 
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5.- Sinale a proposición correcta de entre as seguintes: 

a. As disposicións sancionadoras producirán efecto retroactivo en canto favorezan ao presunto infractor ou ao infractor, tanto 
no referido a a tipificación da infracción como á sanción, pero non nos seus prazos de prescrición. 

b. Excepcionalmente, cando no momento de ditar o acordo de iniciación do procedemento sancionador non existan 
elementos suficientes para a cualificación inicial dos feitos que motivan a incoación do procedemento, a citada cualificación poderá 
realizarse nunha fase posterior mediante a elaboración dun Prego de cargos, que deberá ser notificado aos interesados. 

c. O simple recoñecemento da responsabilidade por parte do infractor non resulta suficiente para resolver o procedemento 
coa imposición da sanción. 

d. Os principios da potestade sancionadora da Lei de Réxime Xurídico do Sector Público serán de aplicación ao exercicio polas 
Administracións Públicas da potestade sancionadora respecto de quen estean vinculados a elas por relacións reguladas pola 
lexislación de contratos do sector público ou pola lexislación patrimonial das Administracións Públicas. 

6. Sinale o recurso ou recursos que procederían ante un acto administrativo firme na vía administrativa ditado pola Xunta de 

Goberno en exercicio de atribucións delegadas polo Pleno. 

a. Recurso de alzada ante o Pleno como órgano delegante, e, contra esa resolución, recurso contencioso-administrativo 
perante o xulgado do Contencioso correspondente. 

b. Recurso potestativo de reposición, ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do 
Contencioso correspondente.  

c. Recurso potestativo de reposición, sen prexuízo da procedencia de recurso extraordinario de revisión, a condición de que 
concorrese algunha das circunstancias previstas no artigo 125 da Lei de Procedemento Administrativo. 

d. Procedería recurso contencioso-administrativo, de acordo con o establecido na Lei de Xurisdición contencioso-
administrativa, sen prexuízo da procedencia de recurso extraordinario de revisión, a condición de que concorrese algunha das 
circunstancias previstas no artigo 125 da Lei de Procedemento Administrativo. 

7. Sinale o recurso ou recursos que procederían ante un acto administrativo que pon fin á vía administrativa ditado por un 

concelleiro con atribucións delegadas pola Alcaldía. 

a. Recurso potestativo de reposición, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do 
Contencioso correspondente.  

b. Procedería unicamente recurso contencioso-administrativo, de acordo con o establecido na Lei de Xurisdición contencioso-
administrativa, sen prexuízo da procedencia de recurso extraordinario de revisión, a condición de que concorrese algunha das 
circunstancias previstas no artigo 125 da Lei de Procedemento Administrativo. 

c. Ningún: Por definición, os actos administrativos ditados por un concelleiro con atribucións delegadas pola Alcaldía non 
poñen fin á vía administrativa. 

d. Recurso de alzada ante o Alcalde, como órgano delegante e superior xerárquico do concelleiro, e, contra esa resolución, 
recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do Contencioso correspondente. 

8.- Sinale a proposición correcta de entre as seguintes: 

a. Sempre que por Lei ou no dereito da Unión Europea non se diga outra cousa, cando os prazos se sinalen por días, enténdese 
que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os domingos e os declarados festivos. 

b. Si o prazo fíxase en meses ou anos, estes computaranse con data do a data, entendendo, como día inicial do prazo,  aquel 
en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate. O prazo concluirá o mesmo día en que se produciu a 
notificación, publicación ou silencio administrativo no mes ou o ano de vencemento.   

c. Si o prazo fíxase en meses ou anos, estes computaranse con data do a data, entendendo, como día inicial do prazo, aquel 
en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate. O prazo concluirá o día anterior ao de notificación, publicación 
ou silencio administrativo no mes ou o ano de vencemento.  

d. Si o prazo fíxase en meses ou anos, estes computaranse a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou 
publicación do acto de que se trate. O prazo concluirá o mesmo día en que se produciu a notificación, publicación ou silencio 
administrativo no mes ou o ano de vencemento.   
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9.- Sinale a proposición correcta de entre as seguintes: 

a. No caso das notificacións realizadas en papel, de non acharse presente o notificado no momento de entregarse a 
notificación, poderá facerse cargo da mesma calquera persoa maior de doce anos presente no lugar e que faga constar a súa 
identidade. Si ninguén se fixese cargo da notificación, farase constar esta circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que 
se tentou a notificación. 

b. Tamén para as notificacións realizadas en papel, cando ninguén se fixo cargo desa notificación, repetirase o intento por 
unha soa vez dentro do cinco días seguintes e a unha hora distinta, deixando polo menos unha marxe de diferenza de tres horas 
entre ambos os intentos de notificación.  

c. Unha vez rexeitada unha notificación electrónica, a notificación farase por medio dun anuncio publicado no «Boletín Oficial 
do Estado». Así mesmo, previamente e con carácter facultativo, o Concello poderá publicar un anuncio no BOP, así como no taboleiro 
de edictos do Concello do último domicilio do interesado ou do Consulado ou Sección Consular da Embaixada correspondente. 

d. Para que unha notificación por medios electrónicos poida entenderse rexeitada polo transcurso de dez días naturais desde 
a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido, tal notificación por medios electrónicos debe ter carácter 
obrigatorio ou ser expresamente elixida polo interesado. 

10.- Indique a proposición correcta de entre as seguintes.   

a. Os Concellos, a través dos seus órganos competentes, poderán proceder, previa resolución motivada, á execución forzosa 
dos seus actos administrativos, salvo nos supostos en que se suspenda a execución de acordo con a Lei, ou cando a Constitución ou 
a Lei esixan a intervención dos tribunais. 

b. Os Concellos, a través dos seus órganos competentes, poderán proceder, previa valoración do Xurado Autonómico ou 
Provincial de Expropiación, á execución forzosa dos seus actos administrativos, salvo nos supostos en que se suspenda a execución 
de acordo con a Lei, ou cando a Constitución ou a Lei esixan a intervención dos tribunais. 

c. Os Concellos, a través dos seus órganos competentes en cada caso, poderán proceder, previo apercibimento, á execución 
forzosa dos seus actos administrativos, salvo nos supostos en que se suspenda a execución de acordo con a Lei, ou cando a 
Constitución ou a Lei esixan a intervención dun órgano xudicial. 

d. Os Concellos, a través da súa Alcaldía –como órgano competente, de acordo con o artigo 21.1 r) da Lei 7/1985, para ordenar 
a publicación, execución e facer cumprir os acordos do Concello– poderán proceder, previo apercibimento, á execución forzosa dos 
seus actos administrativos, salvo nos supostos en que se suspenda a execución de acordo con a Lei, ou cando a Constitución ou a Lei 
esixan a intervención dun órgano xudicial. 

11. Si o Concello de Cerceda celebra un contrato para a subscrición dunha base de datos, estariamos ante un contrato: 

a) Administrativo. 

b) Administrativo especial. 

c) Privado. 

d) Trátase dun negocio excluido da Llee de Contratos do Sector Público. 

12. Os contratos de subministración, que non sexan contratos menores,  terán un prazo máximo de duración de: 

a) 5 anos, podendo ser obxecto dunha ou varias prórrogas ata o límite máximo de 10 anos. 

b) 5 anos, incluíndo as posibles prórrogas. 

c) 4 anos, prorrogables ata un máximo de 6 anos. 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

13. Declarada a tramitación de urxencia do expediente: 

a. O prazo de inicio da execución do contrato non poderá exceder de 15 días naturais desde a súa formalización. 

b. O contrato deberá iniciar a súa execución ao día seguinte da súa formalización. 

c. O prazo de inicio da execución do contrato non poderá exceder de 1 mes desde a súa formalización. 
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d. Poderá prescindirse da formalización do contrato si así se xustifica motivadamente no expediente polo órgano de contratación. 

14. Considérase contrato menor de obras: 

 a. Aqueles contratos de valor estimado igual ou inferior a 40.000 €. 

b. Aqueles contratos de valor estimado igual ou inferior a 15.000 € 

c. Aqueles contratos de valor estimado igual ou inferior a 18.000 € 

d. Ningunha das anteriores é correcta. 

15.  De utilizarse o procedemento aberto super simplificado previsto no artigo 159.6 dá a LCSP, indique cuál das seguintes 

afirmacións é correcta: 

a. O prazo de presentación de proposicións nunca poderá ser inferior a 10 días naturais. 

b.  O prazo de presentación de proposicións nunca poderá ser inferior a 7 días naturais. 

c. O prazo de presentación de proposicións nunca poderá ser inferior a 10 días hábiles, salvo que se trate de compras correntes de 

bens dispoñibles no mercado. 

d. Ningunha das anteriores é correcta. 

16.  Indique cuál das seguintes afirmacións é correcta: 

a. A garantía definitiva responde da obrigación de formalización en prazo do contrato. 

b. A garantía definitiva responde das penalidades impostas ao contratista. 

c. A gara ntíadefinitiva responde da incautación que poida decretarse en caso de resolución do contrato. 

d. Todas as anteriores son correctas. 

17. Os contratos menores: 

a . Poderán prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características permanezan inalterables durante o período de 

duración destas e a concorrencia para a súa adxudicación sexa realizada tendo en conta a duración máxima do contrato, incluídos os 

períodos de prórroga. 

b. Non poderán ser obxecto de prórroga 

c. Poderán ter unha duración superior a un ano. 

d. Non poderán ter unha duración superior a un ano, pero poderá prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características 

permanezan inalterables. 

18.Poderase acordar a utilización do procedemento aberto super simplificado previsto no artigo 159.6 cando se pretenda licitar: 

a.  un contrato de subministración cuxo valor estimado é 35.000 €. 

b. contrato de servizos que teña por obxecto unha prestación de carácter intelectual cuxo valor estimado é inferior a 35.000 € 

c.  un contrato de obras de valor estimado igual a 80.000 €. 

d.  un contrato de obras de valor estimado igual a 79.000 €. 

19. Poderá utilizarse o procedemento negociado sen publicidade para licitar un contrato de concesión de obras: 

a . Cando non se presentou ningunha oferta. 

b. Cando o valor estimado do contrato sexa inferior a un millón de euros. 
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c.  Cando unha imperioso urxencia derivada de acontecementos imprevisibles para o órgano de contratación e non imputables ao 

mesmo así o demande e non poida lograrse mediante a tramitación de urxencia. 

d. Ningunha das anteriores son correctas. 

20. Cando é esixible a clasificación do contratista: 

a) Nos contratos de obra cuxo valor estimado é igual ou superior a 500.000 € e nos contratos de subministración e servizos cuxo valor 

estimado é igual ou superior a 100.000 €. 

b) Nos contratos de obra cuxo valor estimado é igual ou superior a 2.000.000 € e nos contratos de subministración e servizos cuxo 

valor estimado é superior a 100.000 €. 

c)Nos contratos de obra cuxo valor estimado é  igual ou superior a 500.000 €, non sendo esixible para os contratos de servizos. 

d)  Ningunha das anteriores é correcta. 

21. A esixencia da garantía provisional no procedemento de contratación: 

 a. Ten un carácter excepcional e o seu importe deberá esixirse no pregos non podendo superar o 3% da presuposto base de licitación 

do contrato ( iva incluído). 

b. Ten un carácter excepcional e o seu importe deberá esixirse nos pregos non podendo superar o 5% da presuposto base de licitación 

do contrato ( iva excluído) 

c. Ten un carácter excepcional e o seu importe deberá esixirse no pregos non podendo superar o 3% da presuposto base de licitación 

do contrato ( iva excluído). 

d.Ten un carácter excepcional e o seu importe deberá esixirse no pregos non podendo superar o 5% da presuposto base de licitación 

do contrato ( iva excluído). 

22.- Cal das seguintes afirmacións é falsa en relación ás Mesas de contratación das entidades locais? 

a.- A Mesa de contratación poderá estar presidida por un membro da corporación.  

b.- A Mesa de contratación poderá estar presidida por un funcionario. 

c.- A Mesa de contratación estará presidida necesariamente polo presidente de entidade local.  

d.- Os membros electos que formen parte da mesma non poderán supor máis dun terzo do total de membros da mesma.  

23.- En cuál dos seguintes supostos non corresponden á Alcaldía as competencias como órgano de contratación de conformidade 

con   a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público?  

a.- En   un municipio de 5.001 habitantes en relación a un contrato de obras cuxo valor estimado é de 199.999 € e o seu prazo de 

execución 6 meses, sendo os recursos ordinarios do orzamento do exercicio 2.000.000 € 

b.- En  un municipio de 5.001 habitantes en relación a un contrato de obras cuxo valor estimado é de 200.000 € e o seu prazo de 

execución 6 meses, sendo os recursos ordinarios do orzamento do exercicio 2.000.000 €. 

c.- En  un municipio de 5.001 habitantes en relación a un contrato de servizos cuxo valor estimado é de 200.000 € e a súa duración 4 

anos (prórrogas incluídas), sendo os recursos ordinarios do orzamento da entidade no primeiro exercicio de 200.000 €.  

d.- Nos municipios de gran poboación.  

24.- Son situacións básicas do chan de conformidade co Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de Chan e Rehabilitación Urbana: 

a.- Chan rústico e chan urbanizado.  

b.- Chan rural e chan urbanizado.  

c.- Chan rústico, núcleos rurais, chan urbanizable e chan urbano.  
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d.- Chan rural, chan urbanizable e chan urbano.  

25.- Cal dos seguintes terreos non ten a consideración de chan urbano non consolidado de acordo con o art. 17 da Lei 2/2016, do 

10 de febreiro, de l chan de Galicia? 

a.- Nos que sexa necesario prolcesos de urbanización.  

b.- Nos que se desenvolvan actuacións de dotación.  

c.- Aqueles que polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo plan urbanístico, poidan adquirir a condición de solar mediante 
obras accesorias e de escasa entidade que poidan executarse de forma simultánea coas de edificación. 

d.- Nos que sexan necesarios procesos de renovación urbana.  

26.- Nun municipio cunha poboación de 50.000 habitantes está a tramitarse o procedemento para a aprobación do Plan Xeral de 

Ordenación Urbana: Que órgano ostenta a competencia para  a súa aprobación definitiva de conformidade coa Lei 2/2016, do 10 

de febreiro, de chan de Galicia? 

a.- Ao órgano competente municipal segundo o establecido no Regulamento Orgánico municipal e/ou nos acordos de delegación de 
competencias entre os órganos necesarios.  

b.- Á persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo. 

c.- Ao órgano competente municipal, sendo este necesariamente o pleno ao requirir o acordo de maioría absoluta.  

d.- Ao órgano competente municipal, sendo este necesariamente o pleno ao requirir o acordo de maioría absoluta, salvo que se trate 
dun municipio de gran poboación nos que o órgano competente será a Xunta de Goberno Local.  

27.- De conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, de l chan de Galicia: Cuál dos seguintes instrumentos de plan ten por 

obxecto regular a urbanización e a edificación do chan urbanizable, desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada 

dun sector? 

a.- Un plan especial de reforma interior.  

b.- Un plan parcial.  

c.- Un plan de sectorización.  

d.- Un estudo de detalle.  

28.- De conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia: Cal das seguintes afirmacións é falsa en relación á 

modificación dos instrumentos de plan?.  

a.- A alteración do contido dos instrumentos de plan urbanístico poderá levar a cabo mediante a revisión deles. 

b.- A alteración do contido dos instrumentos de plan urbanístico poderá levar a cabo mediante a modificación dalgún dos seus 
elementos. 

c.- A revisión do plan e as modificacións de calquera dos seus elementos suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa 
tramitación e aprobación. 

d.- Enténdese por modificación dalgún dos elementos do plan xeral a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e 
orgánica do territorio ou a clasificación do chan, motivada pola elección dun modelo territorial distinto, pola aparición de 
circunstancias sobrevindas, de carácter demográfico ou económico, que incidan substancialmente sobre a ordenación ou o 
esgotamento da súa capacidade. 

29.- De conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia e en relación á execución do plan: Cal das seguintes 

afirmacións é falsa?  

a.- A execución do plan urbanístico corresponde aos municipios. 

b.- Os particulares poderán participar na execución do plan a través dos procedementos previstos pola Lei 2/2016 

c.- En chan urbano non consolidado requirirase a previa aprobación do plan especial do polígono correspondente, salvo que o plan 
xeral estableza a ordenación detallada. 

d.- En chan urbano non consolidado requirirase a previa aprobación do plan parcial do polígono correspondente. 
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30.- De conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia e en relación aos títulos habilitantes de natureza 

urbanística :Cal das seguintes afirmacións é falsa?  

a.- Están suxeitos a licenza municipal os grandes movementos de terra.  

b.- Están suxeitos a licenza municipal as intervencións en inmobles catalogados polos seus valores paisaxísticos.  

c.- Están suxeitos a licenza municipal todas as demolicións.  

d.- Están suxeitos a licenza municipal la implantación de calquera instalación de uso residencial provisional.  

31.- De conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia, as obras públicas municipais entenderanse autorizadas:  

a.- Por  o acordo de outorgamento da licenza previa acreditación no expediente do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial. 

b.- Por  o acordo de outorgamento da licenza previa acreditación no expediente do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial, 
así como do plan en vigor. 

c.- Polo acordo de aprobación do proxecto previa acreditación no expediente do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial, 
así como do plan en vigor 

d.- Por acordo de outorgamento da licenza previa emisión dos preceptivos informes técnicos e xurídicos municipais sobre a súa 
conformidade coa legalidade urbanística. 

32.- De conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia:  

a.- O expediente de reposición da legalidade urbanística haberá de resolverse dentro do prazo de   un ano, a contar desde a total 
terminación das obras. 

b.- O expediente de reposición da legalidade urbanística haberá de resolverse dentro do prazo de seis anos, a contar desde a total 
terminación das obras. 

c.- O expediente de reposición da legalidade urbanística haberá de resolverse no prazo dun ano, a contar desde a data do acordo de 
iniciación. 

d.- O expediente de reposición da legalidade urbanística haberá de resolverse no prazo de seis meses, a contar desde a data do 
acordo de iniciación. 

33.- De conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia:  

a.- As peticións de licenza resolveranse no prazo de dous meses, a contar desde a presentación da solicitude coa documentación 

completa no rexistro do concello. 

b.- As peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses, a contar desde a presentación da solicitude coa documentación 

completa no rexistro do concello. 

c.- As peticións de licenza resolveranse no prazo de seis meses, a contar desde a presentación da solicitude coa documentación 

completa no rexistro do concello. 

d.- As peticións de licenza resolveranse no prazo de seis meses, a contar desde a presentación da solicitude. 

34.-As persoas físicas estarán obrigadas a relacionarse electronicamente coa Administración: 

a.- Nunca, é un dereito, non unha obrigación. 

b.- Soamente cando actúen en representación de interesados obrigados a relacionarse electronicamente coa administración. 

c.- Unicamente cando así se dispoña por unha norma con rango de lei. 

d.- Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

35.-A lingua dun procedemento sancionador instruído pola Dirección Xeral de Telecomunicacións con sede en Madrid a un 

interesado con domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia será: 

a.- O castelán en todo caso. 

b.-  Na lingua elixida polo interesado. 

c.- Indistintamente en galego ou castelán. 

d.- O castelán, en caso de non existir petición expresa do interesado para que sexa en galego. 



 

8 
 FIRMA 

36.-O sistema de clave concertada como medio de firma electrónica: 

a.- Non está permitido, só é posible a súa utilización como medio de identificación electrónica. 

b.- Está permitido en todo caso. 

c.- Está permitido sempre que conten cun rexistro previo como usuario que permita garantir a súa identidade, previa autorización 
por parte da Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Política Territorial e Función Pública. 

d.- Está permitido sempre que non sexa posible a utilización de sistemas baseados en certificados electrónicos cualificados de firma 
electrónica. 

37.-As persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas non teñen dereito a: 

a.- A comunicarse coas Administracións Públicas a través dun Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración. 

b.- A ser asistidos no uso de medios electrónicos nas súas relacións coas Administracións Públicas. 

c.- A que calquera procedemento en que teñan a condición de interesado tramítese na lingua oficial no territorio da súa 
Comunidade Autónoma ou o castelán, á súa elección. 

d.- A ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades e empregados públicos, que haberán de facilitarlles o exercicio dos 
seus dereitos e o cumprimento das súas obrigacións. 

38.-Os documentos que os interesados dirixan aos órganos das Administracións Públicas poderán presentarse no rexistro 

electrónico da Administración ou Organismo ao que se dirixan, e ademais: 

a.- Nos restantes rexistros electrónicos de calquera Administración pública co que se teña concertado convenio de interoperabilidad. 

b.- Nos restantes rexistros electrónicos de calquera entidade do sector público. 

c.- Nos restantes rexistros electrónicos de calquera outra entidade do sector público institucional. 

d.- Nos restantes rexistros electrónicos de calquera Administración pública. 

39.-As persoas colaborarán coa Administración nas inspeccións que leven a cabo na instrución dos procedementos administrativos 

tramitados no exercicio das súas competencias, incluso permitindo a entrada ao seu domicilio sen necesidade do seu 

consentimento: 

a.- Sempre que así o dispoña unha norma con rango de lei orgánica. 

b.- Non é posible salvo que así o dispoña unha norma con rango de lei e exista previa autorización xudicial. 

c.- Non é posible salvo que así o dispoña unha norma con rango de lei orgánica e exista previa autorización xudicial. 

d.- Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

40.-As copias auténticas dos documentos públicos administrativos ou privados realizadas por unha Administración Pública terán: 

a.- A mesma validez e eficacia que os documentos orixinais debidamente cotexados. 

b.- Validez nas restantes Administracións. 

c.- A mesma validez e eficacia que os documentos orixinais sempre que inclúa o código seguro de verificación. 

d.- a) e b) son correctas. 

41.-Sempre que por Lei ou no dereito da Unión Europea non se exprese outro cómputo, cando os prazos se sinalen por días, 

enténdese que: 

a.- Estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados, os domingos e os declarados festivos. 

b.- Estes son hábiles, excluíndose do cómputo os domingos e os declarados festivos. 

c.- Estes son naturais, excluíndose do cómputo os sábados, os domingos e os declarados festivos. 

d.- Estes son naturais, excluíndose do cómputo os domingos e os declarados festivos. 

42.-Os prazos expresados en días contaranse: 

a.- A partir do día hábil seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate. 

b.- A partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate. 
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c.- A partir do día a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate. 

d.- A partir do día hábil a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate. 

43.-A clasificación dos créditos do orzamento de gastos das entidades locais segundo a súa finalidade e os obxectivos que con eles 

se propoña conseguir denominarase: 

a.- Clasificación por programas. 

b.- Clasificación económica. 

c.- Clasificación orgánica. 

d.- Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

44.-Cal das seguintes respostas non se considera unha situación dos créditos consignados no Orzamento de gastos: 

a.- Créditos dispoñibles. 

b.- Créditos retidos pendentes de utilización. 

c.- Créditos non dispoñibles. 

d.- Créditos aprobados. 

45.-O importe das taxas pola prestación dun servizo ou pola realización dunha actividade: 

a.- Non poderá ser inferior no seu conxunto, do custo real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate ou, na súa falta, do 
valor da prestación recibida. 

b.- Non poderá exceder no seu conxunto, do 90 por cento do custo real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate ou, 
na súa falta, do valor da prestación recibida. 

c.- Non poderá exceder, no seu conxunto, do custo real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate ou, na súa falta, do 
valor da prestación recibida. 

d.- Non poderá ser inferior no seu conxunto, do custo real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate ou, na súa falta, do 
valor da prestación recibida, salvo cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o aconsellen. 

46.-Sinale cal das seguintes afirmacións non é correcta respecto dos acordos provisionais de aprobación e modificación das 

ordenanzas fiscais: 

a.- Exporanse no taboleiro de anuncios da Entidade durante trinta días, como mínimo, dentro dos cales os interesados poderán 
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. 

b.- As deputacións provinciais, os órganos de goberno das entidades supramunicipais e os concellos de poboación superior a 20.000 
habitantes deberán publicalos, ademais, nun diario dos de maior difusión da provincia, ou da comunidade autónoma 
uniprovincial. 

c.- No caso de que non se presentaron reclamacións tras o período de exposición pública, entenderase definitivamente adoptado 
o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 

d.- Os acordos provisionais elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro das ordenanzas ou das súas modificacións, 
haberán de ser publicados no boletín oficial da provincia ou, no seu caso, da comunidade autónoma uniprovincial, sen que entren 
en vigor ata que se levou a cabo dita publicación. 

47.-A ampliación de prazos do procedemento administrativo: 

a.- Só se poderá conceder previa petición dos interesados. 

b.- Non poderá exceder da metade do prazo orixinal. 

c.- A súa concesión é automática sempre que se formule antes da finalización do prazo orixinal. 

d.- Contra a denegación da súa concesión poderá interporse recurso como acto de trámite cualificado. 

48.- Un veciño de Cerceda cae cando circulaba coa bicicleta por unha vía pública da Excelentísima Deputación da Coruña. Reclama 

60.000 €, en concepto de danos e prexuízos. Requisitos para reclamar por responsabilidade patrimonial ao  Concello de Cerceda. 

a) Lesión producida, relación causalidade, Informe do Servizo presunta lesión 

b) Lesión producida, relación de causalidade, avaliación económica 



 

10 
 FIRMA 

c) Lesión producida, relación de causalidade, avaliación económica, Informe do Consello Consultivo de Galicia 

d) Non pode  presentar reclamación económica ao Concello de Cerceda ao non ser titular da via. 

49.-No Concello de Cerceda (4.900 habitantes) a oposición pide que se cre o órgano da Xunta Local de Goberno. 

a) É un órgano opcional e créao o Alcalde. 

b) O Pleno ten que crealo. 

c) É unha irregularidade administrativa. 

d) En todos os concellos hai xunta local de goberno,por tanto non o pode pedir a oposicion. 

50.- A aprobación das ordenanzas locais axustarase ao seguinte procedemento: 

a. Serán aprobadas inicialmente polo Pleno; a continuación, sometidas a información pública e audiencia aos interesados por 
prazo mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións. Estas reclamacións e suxestións serán resoltas polo 
Pleno, que aprobará definitivamente a ordenanza. No caso de que non se presentou ningunha reclamación ou suxestión entenderase 
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 

b. Serán aprobadas inicialmente polo Pleno; a continuación, sometidas a información pública e audiencia dos interesados por 
prazo mínimo dun mes para a presentación de reclamacións e suxestións. Estas reclamacións e suxestións serán resoltas polo Pleno, 
que aprobará definitivamente e por maioría absoluta a ordenanza. No caso de que non se presentou ningunha reclamación ou 
suxestión entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 

c. Serán aprobadas provisionalmente pola Xunta de Goberno; a continuación,  sometidas a información pública e audiencia 
aos interesados por prazo mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións. Estas reclamacións e suxestións 
serán ditaminadas pola Xunta de Goberno e resoltas polo Pleno, quen aprobará definitivamente a ordenanza. No caso de que non se 
presentou ningunha reclamación ou suxestión entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 

d. Serán aprobadas inicialmente polo Pleno; a continuación, sometidas a información pública e audiencia aos interesados por 
prazo mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións, así como a informe da Dirección de Administración 
local da Xunta de Galicia. Estas reclamacións e suxestións serán resoltas polo Pleno, que aprobará definitivamente a ordenanza. No 
caso de que non se presentou ningunha reclamación ou suxestión entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 
provisional. 

 

Reservas ( so se teran en conta no caso de anulación dalguha das 50 primeiras preguntas) 

1. Conforme a Disposición Adicional 2ª dá Lei 9/2017 do 8 de novembro de Contratos do Sector Público ( LCSP), poderán formar 

parte dá Mesa de Contratación: 

a. O persoal funcionario de carreira e persoal laboral que non tivesen participado na redacción da documentación técnica do contrato 

de que se trate. 

b. Os membros electos e persoal eventual sempre que non supoñan máis dun terzo do total dos membros da mesma. 

c. As dous anteriores ( a e  b ) son correctas. 

d. Ningunha das  respostas anteriores é  correcta. 

2. O prazo de presentación de proposicións nun procedemento aberto simplificado nun contrato de obras  de valor estimado igual 

a 100.000  euros será : 

a) Mínimo de 26 días naturais. 

b) Mínimo de 20 días naturais. 

c) Mínimo de 15 días naturais. 

d) Mínimo de 20 días naturais, salvo que se declare a urxencia do expediente, nese caso será de 10 días naturais. 
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3. Indique cal das seguintes afirmacións é correcta: 

a. O órgano de contratación poderá esixir unha garantía complementaria de ata un 10% do prezo final ofertado polo licitador que 

presentou a mellor oferta ( iva excluído),  podendo alcanzar a garantía total un 15% do citado prezo. 

b. O órgano de contratación poderá esixir unha garantía complementaria de ata un 5% do prezo final ofertado polo licitador que 

presentou a mellor oferta ( iva excluído) , podendo alcanzar a garantía total un 10% do citado prezo. 

c. O órgano de contratación poderá esixir unha garantía complementaria de ata un 10% do prezo final ofertado polo licitador que 

presentou a mellor oferta ( iva excluído)  podendo alcanzar a garantía total un 20% do citado prezo. 

d. Ningunha das anteriores é correcta. 

4. Poderase acordar a utilización do procedemento aberto simplificado para licitar un contrato de compra de 2 vehículos: 

a. Cuxo valor estimado sexa igual a 90.000 euros. 

b. Cuxo valor estimado sexa inferior a 100.000 euros. 

c. Cuxo valor estimado sexa igual a 80.000 euros. 

d. Todas as anteriores son correctas. 

5.- Sinale a proposición correcta: 

a. A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os procedementos calquera que sexa a 
súa forma de iniciación; coa excepción dos supostos de terminación do procedemento por pacto ou convenio, así como os 
procedementos relativos ao exercicio de dereitos sometidos unicamente ao deber de declaración responsable ou comunicación á 
Administración. 

b. A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os procedementos calquera que sexa a 
súa forma de iniciación, coa excepción dos casos de prescrición, renuncia do dereito, caducidade do procedemento ou desistencia 
da solicitude, así como de desaparición sobrevinda do obxecto do procedemento. 

c. A Administración está obrigada a ditar resolución e a notificala en todos os procedementos calquera que sexa a súa forma 
de iniciación, coa excepción dos casos de prescrición, renuncia do dereito, caducidade do procedemento ou desistencia da solicitude, 
así como de desaparición sobrevinda do obxecto do procedemento. 

d. A Administración está obrigada a ditar resolución expresa ou tácita en todos os procedementos calquera que sexa a súa 
forma de iniciación; coa excepción dos supostos de terminación do procedemento por pacto ou convenio, así como os 
procedementos relativos ao exercicio de dereitos sometidos unicamente ao deber de declaración responsable ou comunicación á 
Administración. 


