
  PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA ELABORAR UNHA LISTA
DE CONTRATACIÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO
PARA POSIBLES SUBSTITUCIÓNS OU EXECUCIÓN DE PROGRAMAS TEMPORAIS

NA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A (C1)

Primeiro exercicio: Consistente na realización dun cuestionario tipo test con 40 preguntas (máis 5 
de reserva) con 4 respostas alternativas das que soamente unha será válida, nun tempo máximo de 
60 minutos sobre as materias comprendidas no temario establecido no Anexo I. As respostas 
erradas restarán a metade da puntuación correspondente a cada pregunta, neste caso 0,25 puntos/
resposta errada. 
Puntuación máxima: 20 puntos, quedando eliminadas as persoas aspirantes que non acaden 10 
puntos 

1.- Segundo a Constitución Española, o Estado ten competencia exclusiva sobre as seguintes 
materias: 
a) Ordenación do territorio, urbanismo e vivenda. 
b) Xestión en materia de protección do medio ambiente. 
c) Seguridade pública, sen perxuizo da posibilidade de creación de policías polas 
Comunidades Autónomas na forma que se estableza nos respectivos Estatutos no marco do 
que dispoña unha Lei orgánica.
d) Todas son correctas.

2.- O principio de irretroactividade garantido na Constitución abarca:
A) A tódalas normas de carácter penal.
B) A tódalas disposiciónes legais de calquera orde.
C) Ás disposicións sancionadoras non favorables ou restrictivas de dereitos individuais.
D) A irretroactividade non se garante na Constitución

3.- Segundo a Constitución, debe garantirse sempre a audiencia dos cidadáns en:
A) O procedemento de elaboración das disposicións administrativas que lle afecten.
B) O procedemiento a través do que se produzan os actos administrativos.
C) O procedemento de elaboración das disposiciónes administrativas que lle afecten e no 
procedemento a través do quese produzan os actos administrativos.
D) Ningunha resposta é certa

4.- Cal dos seguintes estaría considerado un mero trámite e non un acto de trámite?
a) Relación definitiva de aprobados
b) Acordo polo que se nomea aos membros do Tribunal
c) Relación de aspirantes que superaron o primeiro exame
d) Tódolos anteriores consideraríanse actos de trámite ou meros trámites (é o mesmo)
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5.- O Bando é:
a) Unha ordenanza municipal
b) Un regulamento
c) Un acto da Alcaldía que non innova o ordenamento xurídico municipal
d) Ningunha é correcta

6.- De acordo co artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, as persoas xurídicas relacionanse coa Administración
para calquer trámite do procedemento administrativo:
a) Mediante medios electrónicos obligatoriamente
b) Poden elexir o uso de medios electrónicos
c) Mediante medios electrónicos cando o esixa unha lei
d) Mediante medios electrónicos preferentemente

7.- O prazo para notificar un acto administrativo dende a data en que se dictou será:
a) Un mes
b) Dez días
c) Quince días
d) Vinte días

8.- A poboación do municipio está constituída por:
a) Os domiciliados que habiten no municipio
b) Todas as persoas que habitan no municipio
c) Todas as persoas inscritas no Padrón Municipal
d) Todas as respostas son correctas

9.- Os contratos menores:
a)  Poderán  preveer  unha  ou  varias  prórrogas  sempre  que  as  súas  características  permanezan
inalterables durante o período de duración destas e da concurrencia para a súa adxudicación fose
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 duracion superior a seis meses

10.- O prazo para ditar resolución o Recurso de Reposición será de:
a) 1 mes
b) 2 meses para resolver e 10 días máis para notificar
c) 3 meses
d) 2 meses

11.- Poderán xerar crédito nos estados de gastos dos presupostos das entidades locais os
ingresos:
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a) De natureza tributaria derivados da prestación de servizos
b) De natureza non tributaria derivados da enaxenación de bens da entidade local
c) De natureza tributaria derivados do establecemento de taxas municipais
d) Tódalas respostas son correctas

12.- ¿Qué tipo de contrato licitará unha Administración Pública se se pretende adquirir un
programa de ordenador desenrolado a medida?
a) Un contrato de subministro
b) Un contrato de xestión de servizo público
c) Un contrato de servizo
d) Un contrato de obra

13.- En cualquera caso, os recursos con que contan as Facendas Locais:
a) Terán que ser suficientes para o cumprimento dos fins das Entidades Locais
b) Deben ter carácter Tributario
c) Sólo deben xestionarse polas propias Facendas Locais.
d) Tódalas respostas son correctas

14.- A competencia para aprobar un expediente de modificación do Presuposto Municipal
mediante un suplemento de crédito cuxo importe non supere o 5% dos recursos ordinarios
do Presuposto Municipal, corresponde a:
a) O Alcalde
b) Xunta de Goberno Local
c) Pleno
d) Comisión especial de Contas

12.- O prazo de exposición ó público do Presuposto Local, unha vez aprobado inicialmente,
será de:
a) 45 días
b) 30 días
c) 15 días
d) 20 días

13.- Qué é un acto firme?
a) O que se pode recurrir en calquera caso
b) O que non se pode recurrir pola súa natureza de cosa xulgada
c) O que xa non admite recurso en vía administrativa
d) O acto firme é inexistente (a vía administrativa conclúe co acto definitivo)

14.- Un acto constitutivo de delito é . . . 
a) Non é un acto administrativo
b) É un acto nulo
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c) É un acto anulable
d) As respostas a) e b) son correctas

15.- Segundo a artigo 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas, os actos das Administracións Públicas son anulables 
cando:
A) Incurran en calquera infracción do ordenamento xurídico, incluso a desviación de poder
B)) Sexan constitutivos de infracción penal ou se dicten como consecuencia de ésta
C) Se dictaran prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido
D) Tódalas respostas son certas.

16.- A eficacia dos actos administrativos se produce...
a) Desde a data en que se dictan
b) Desde a o día seguinte ao en que se dicten
c) Desde a data en que se notifican
d) Desde a data siguiente á súa notificación sempre que quede constancia da recepción da mesma.

17.- Segundo o artigo 19 da Lei 39/2015, de 1 de octubre, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas, a comparecencia das persoaas ante as oficinas 
públicas...
A) Só será obrigatoria cando así esté prevista nunha norma con rango de lei
B) Non será obrigatoria nunca
C) Será obrigatoria únicamente cando a natureza do procedemento así o esixa a xuizo do órgano 
instructor
D) Será obrigatoria sempre

18 Cal dos eiguintes recursos administrativos é potestativo?
a) O de alzada
b) O de súplica
c) O de revisión
d) O de reposición

19.- Os interesados nun procedemento administrativo teñen dereito a (sinala a incorrecta):
A) Identificar ás autoridades e ao persoal ao servizo das Administraciones Públicas baixo cuxa 
responsabilidade se tramiten os procedementos
B) Non presentar documentos orixinais en ningún caso
C) Non presentar datos e documentos non esixidos poas normas aplicables ao procedemento de 
que se trate, que xa se atopen en poder das Administracións Públicas ou que foran elaborados por 
éstas
D) Ningunha resposta é correcta

20.- Non será necesario que no recurso figure...
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a) Nome e apelidos do recurrente
b) Identificación persoal do recurrente
c) Lugar no que se interpon o recurso
d) Entre outros, son necesarios todos os requisitos que se indican

21.- Cal das seguintes causas non é circunstancia que xustifique a suspensión do acto 
impugnado?
a) Que a execución poidera causar perxuizos de imposible reparación
b) Que a execución poidera causar perxuizos cuxa reparación sexa difícil pero non imposible
c) Que a impugnación se fundamente nalgunha causa de nulidade de pleno dereito
d) Todas as circunstancias que se indican xustificarían a suspensión do acto impugnado

22.- As AA.PP. nas súas relacións rixense polo principio de …
a) Singularidade
b) Autonomía
c) Descentralización
d) Cooperación

23.- (eliminada) Conforme ao art. 37 da Lei 30/92 os titulares do dereito de acceso a arquivos 
e rexistros son…
a) Os titulares dun dereito subxectivo
b) Os titulares dun interés lexítimo
c) As autoridades e os funcionarios
d) Os cidadáns

24.- De conformidade coa Lei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora das Bases do Réxime Local se 
se trata dun Concello cuxa población está entre os 5.001 e os 20.000 habitantes o Pleno dese 
Concello celebrará sesión ordinaria como mínimo cada…
A) Unha vez ao mes.
B) Cada dous meses.
C)Unha vez ao trimestre.
D) Cada catro meses

25.- O Regulamento Orgánico aprobarase co quórum de:
A) Maioría absoluta dos votos dos membros presentes.
B) Maioría das dos terceiras partes dos votantes.
C) Maioría absoluta do número legal de membros.
D) Maioría simple

26.- Enténdese por subvención toda disposición dineraria realizada por calesquera dos 
suxetos contemplados no art. 3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e a 
favor de persoas públicas ou privadas, e que cumpra os seguintes requisitos: 
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a) Que a entrega se realice con contraprestación directa dos beneficiarios. 
b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execución dun 
proxecto, a realización dunha actividade, a adopción dn comportamento singular por desenvolver, 
debendo o beneficiario cumprir as obrigas materiais e formais que se estableceran. 
c) Que o proxecto, a acción, conduta ou situación financiada teña por obxecto o fomento 
dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade 
pública.
d) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento da execución dun proxecto singular por 
desarrollar, debendo o beneficiario cumprir as obrigas materiais e formais que se estableceran.

27.- Cal dos seguintes ingresos non ten o carácter de tributo: 
a) O Imposto de Bens Inmobles 
b) A taxa por recollida de residuos sólidos 
c) O prezo público
d) Todos son Tributos

28.- Qué tributos locais teñen carácter potestativo para os concellos?
a) O imposto sobre construccións, instalacións e obras.
b) O imposto sobre incremento do valor dos terreos.
c) Las dos anteriores son correctas.
d) Non existen tributos potestativos no ámbito da Administración Local.

29.- En caso de que non se aprobe o orzamento municipal antes do 31 de decembro:
a) Se paralizarán todos os gastos hasta que estea definitivamente aprobado.
b) Se prorrogarán todos os créditos iniciais do exercicio anterior.
c) Se prorrogarán algúns dos créditos iniciais do exercicio anterior.
d) Se prorrogarán os créditos que se establezan nas bases de execución.

30.- O orzamento xeral dunha Entidade Local entra en vigor: 
a) Ao día siguiente da aprobación inicial
b) Transcurrido o prazo de 15 días durante o que os interesados poderán presentar reclamacións 
ante o Pleno
c) No exercicio correspondente, siempre e cando, definitivamente aprobado, se inserte no 
boletín oficial da corporación, se o tivera, e, resumido por capítulos, no da provincia ou, no 
seu caso, da Comunidade Autónoma uniprovincial
d) Ningunha resposta é correcta 

31.- A quen corresponde realizar a aprobación da liquidación do orzamento?
a) Ao Pleno
b) Á Intervención
c) Ao Alcalde
d) Á Comisión de Contas
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32.-¿Qué gastos presenta separados la clasificación económica del presupuesto de gastos?
a) Os gastos correntes e os gastos de capital
b) Os gastos correntes e os gastos de persoal
c) Os gastos de persoal e os gastos ordinarios
d) Todas son correctas

33.- O contrato de xestión de servizos públicos no que o empresario xestiona o servizo ao seu
propio risco e ventura denomínase:
a) Concesión
b) Xestión interesada
c) Sociedade privada
d) Concerto

34.- A liquidación do presuposto debe aprobarse antes do :
a) 31 de decembro
b) 15 de outubro
c) 1 de marzo
d) 10 de abril

35.- Son tributos propios das entidades locais:
a) As taxas, contribucións especiais e impostos exclusivamente.
b) As taxas, prezos públicos, contribucións especiais e impostos.
c) As tasas, contribucións especiais e impostos e os recargos esixidos sobre impostos das 
Comunidades Autónomas ou doutras Entidades Locais
d) Todas son correctas

36.- Os órganos sobre os que recae a función executiva son: 
a) As Cortes Xerais. 
b) O Goberno e a Administración.
c)  O Senado. 
d) O Goberno e as Cortes. 

37.- España é un Estado democrático de Dereito porque: 
a) Recoñécense ao individuo certos dereitos económicos. 
b) Recoñécense ao individuo uns dereitos de carácter social. 
c)  Integra  as  ideas  de  liberdade,  xustiza,  igualdade  e  pluralismo  político que  consagra  a
Constitución como valores supremos do ordenamento xurídico. 
d) As respostas a e b son correctas. 

38.- A creación de agrupacións de Municipios distintos das provincias:
a) Está prevista constitucionalmente
b) Só permite a efectos de prestar un servizo público
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c) Só se permite para o sostemento en común de prazas de persoal. 
d) Está prohibida por la Constitución

39.- En caso de conflito entre as normas estatais e as normas das Comunidades Autónomas,
cales prevalecen?:
a) As do Estado, en todo caso.
b) As das Comunidades Autónomas, en todo caso.
c) As  do  Estado,  en  todo  o  que  non  estea  atribuído  á  exclusiva  competencia  das
Comunidades Autónomas. 
d) As  das  Comunidades  Autónomas,  en  todo  o  que  non  estea  atribuído  á  competencia
exclusiva do Estado

Reserva:

R1.- O Pleno constitúese validamente coa asistencia de :.
a) Un terzo do número legal dos seus membros e en todo caso coa asistencia do Presidente, do
Secretario do Pleno e do Interventor Xeral.
b) Un terzo do número legal dos seus membros
c) Un terzo do número legal dos seus membros e en todo caso coa asistencia do Presidente e
do Secretario .
d) A maioría absoluta  de número legal de membros  e en todo caso coa asistencia do Presidente e
do secretario

R2.-  É un servizo obrigatorio en todos os municipios
a) medio ambiente urbano
b) prevención e extinción de incendios
c) rede de sumidoiros, 
d) tratamento de residuos.

R3.-Non é unha  competencia propia do  concello
a) O abastecemento domiciliario de auga
b) A asistencia social primaria
c) A  xestión urbanística
d)  A infraestrutura viaria 

R4.- O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase 
a) Mediante concurso 
b) En réxime de concesión administrativa 
c) En réxime de concorrencia competitiva 
d) De forma directa 
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R5.- Os contratos menores
a) Non poden ter unha duración superior a un ano e non son prorrogables
b) Podar ter unha duración dun ano prorrogable por outro ano mais
c) Teñen unha duración máxima de tres anos
d) Non teñen limite temporal
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