
 

CONCELLO DE CABANAS  (A CORUÑA) 

 

Proba tipo test do proceso selectivo para a creación dunha Bolsa de Emprego para a 

provisión con carácter temporal de Auxiliar Administrativo/a adscrito aos Servizos 

Sociais Comunitarios do Concello de Cabanas. 

 

 
1. Os valores superiores do ordenamento xurídico son: 

a) Liberdade, xustiza, seguridade e pluralismo político 

b) Seguridade, xustiza, igualdade e pluralismo político 

c) Liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político 

 

2. Segundo o artigo 91 da Constitución Española, en que prazo sancionará o Rei as leis  

aprobadas por las Cortes Xerais? 

a) 15 días 

b) 20 días 

c) 10 días 

3. O prazo que o Senado dispón para vetar ou emendar o proxecto, reducirase nos 

proxectos declarados urxentes: 

a) Ao dun mes 

b) Ao de vinte días 

c) Ao de quince días  

4. O prazo máximo polo que se pode declarar o estado de excepción é de: 

a) 15 días 

b) 20 días 

c) 30 días 

5. Segundo o establecido no artigo 8 do Estatuto de Autonomía de Galicia, unha lei de 

Galicia fixará a sede das institucións autonómicas, para cuxa aprobación requirirase o voto 

favorable de: 

a) Tres cuartas partes dos membros do Parlamento 

b) Tres quintas partes dos membros do Parlamento 

c) Dos terceiras partes dos membros do Parlamento 

6. A proposta de reforma do Estatuto de Autonomía requirirá, en todo caso, a aprobación 

do Parlamento galego por maioría de: 

a) Dous terzos 

b) Tres quintos 

c) Un terzo 
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7. Segundo o establecido no artigo 87 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas, as actuacións complementarias 

deberán practicarse nun prazo non superior a: 

a) 10 días 

b) 15 días 

c) 20 días 

8. Segundo o establecido no artigo 6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas, as prórrogas outorgadas polo 

poderdante ao Rexistro electrónico de apedramentos terán unha validez determinada 

máxima, a contar desde a data de inscrición, de: 

a) 3 anos 

b) 4 anos 

c) 5 anos 

9. Segundo a Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común, o intento de notificación 

repetirase: 

a) Por unha soa vez, en hora distinta dentro dos dous días seguintes 

b) Por unha soa vez, en hora distinta dentro dos catro días seguintes 

c) Por unha soa vez, en hora distinta dentro dos tres días seguintes 

10. Segundo a Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común. En canto ás 

notificación non é preciso que quede constancia de: 

a) A data da notificación 

b) O contido do acto notificado 

c) A hora da notificación 

11. E certo que no artigo 5 da Lei 39/2015 ao tratar da representación dispón que: 

a) Para que un interesado poida actuar por medio de representante se require que teña 

capacidade de obrar 

b) Só poden actuar en representación de outras persoas as persoas físicas 

c) As persoas xurídicas sempre actuarán ante a Administración por medio dun 

representante que será persoa física 

12. Segundo o establecido no artigo 177 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, para que poidan incluírse na orde do día dunha 

sesión, os expedientes deberán estar en poder da Secretaría, polo menos: 

a) 5 días antes do sinalado para celebrala 

b) 3 días antes do sinalado para celebrala 

c) 2 días antes do sinalado para celebrala 
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13. Segundo o establecido no artigo 23 da Lei 2/2015, de 20 de abril, do Emprego Público de 

Galicia, os nomeamentos de persoal funcionario interino non poderán superar en ningún 

caso: 

a) O 20% do total do persoal funcionario do centro directivo, nin o 3% do persoal 

funcionario da Administración da que se trate 

b) O 20% do total do persoal funcionario do centro directivo, nin o 5% do persoal 

funcionario da Administración da que se trate 

c) O 25% do total do persoal funcionario do centro directivo, nin o 3% do persoal 

funcionario da Administración da que se trate 

14. Segundo o establecido no artigo 19 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de 

Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, quedan exceptuadas 

do réxime de incompatibilidades da presente lei os seguintes (sinale a incorrecta): 

a) A participación e Tribunais cualificadores de probas selectivas para ingreso nas 

Administracións Públicas 

b) A participación ocasional en coloquios e programas de calquera medio de 

comunicación social. 

c) A produción e creación literaria e artística 

15. Segundo o establecido no artigo 173 da Lei 2/2015, de 20 de abril, do Emprego Público 

de Galicia, o persoal funcionario de carreira pode obter a excedencia voluntaria por interese 

particular cando teña prestado servizos en calquera das administracións públicas durante un 

período mínimo de: 

a) 5 anos inmediatamente anteriores á solicitude 

b) 3 anos inmediatamente anteriores á solicitude 

c) 2 anos inmediatamente anteriores á solicitude 

16. Segundo o establecido no artigo 177 da Lei 2/205, do 29 de abril, de Emprego Público de 

Galicia, en canto á excedencia por razón de violencia de xénero, as funcionarias vítimas de 

violencia de xénero teñen dereito á reserva do posto de traballo, sen prexuízo da 

posibilidade de prórroga: 

a) Durante os seis primeiros meses de permanencia nesa situación 

b) Durante os nove primeiros meses de permanencia nesa situación 

c) Durante os doce primeiros meses de permanencia nesa situación 

17. Segundo o establecido no artigo 32 do RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, en canto á cota tributaria das 

contribucións especiais, unha vez determinada esta, a corporación poderá conceder, a 

solicitude do suxeito pasivo, o fraccionamento ou aprazamento de aquela por un prazo 

máximo de: 

a) 3 anos 

b) 5 anos 

c) 6 anos 
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18. No caso de presentarse reclamación ao orzamento xeral, o Pleno deberá resolvelas no 

prazo máximo de: 

a) 15 días 

b) 30 días 

c) 1 mes 

19. A formalización dos contratos administrativos debe publicarse no perfil do contratante 

do órgano de contratación no prazo: 

a) Non superior a dez días 

b) Non superior a quince días 

c) Non superior a vinte días 

20. Segundo o establecido na Lei de Contratos do Sector Público, a adquisición de 

programas de ordenador desenvolvidos a medida teñen a consideración de: 

a) Contratos de servizos 

b) Contratos de subministro 

c) Contratos privados 

21. Segundo o establecido no artigo 159.6 da Lei de Contratos do Sector Público, poderán 

tramitarse polo procedemento súper simplificado os contratos de subministro cuxo valor 

estimado sexa inferior a: 

a) 35.000,00 euros 

b) 40.000,00 euros 

c) 60.000,00 euros 

22. A Axencia Española de Protección de Datos relaciónase co Goberno a través do:  

a) Ministerio de Xustiza 

b) Ministerio de Política Territorial e Función Pública 

c) Ministerio de Interior 

23. Segundo o establecido no artigo 29 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos 

Sociais de Galicia, non teñen a consideración de servizos e actuacións de natureza material 

ou tecnolóxica: 

a) O apoio á mobilidade persoal 

b) A manutención 

c) O servizo de asistencia social 

24. Segundo o establecido no artigo 45 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos 

Sociais de Galicia, o departamento da Xunta con competencias en materia de servizos 

sociais elaborará un Plan Estratéxico de Servizos Sociais: 

a) Cada 3 anos 

b) Cada 5 anos 

c) Cada 6 anos 
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25. Segundo o establecido no artigo 45 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos 

Sociais de Galicia, as sancións por faltas moi graves prescribirán, desde a súa imposición 

firme en vía administrativa, transcorridos: 

a) 6 anos 

b) 5 anos 

c) 4 anos 

26. Segundo a Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en que dous niveis de actuación 

estrutúrase o sistema galego de servizos sociais? 

a) Básica e específica 

b) Comunitaria e especializada 

c) Local e autonómica 

27. Segundo o establecido no artigo 21 da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos 

Sociais de Galicia, non teñen a consideración de prestacións económicas de carácter esencial 

do sistema galego de servicios sociais: 

a) As axudas de emerxencia e necesidade social 

b) A prestacións económicas dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero 

c) A libranza vinculada á adquisición de servizos de atención a persoas en situación de 

dependencia 

28. Segundo o establecido no artigo 61 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, todos os 

concellos de Galicia asegurarán, como mínimo, a prestación dos seguintes servizos sociais: 

a) Servizos comunitarios básicos de titularidade municipal 

b) Servizos comunitarios básicos e específicos de titularidade municipal 

c) Servizos comunitarios básicos, específicos e especializados 

29. Segundo o establecido no artigo 10 do Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar, 

establécese un procedemento de urxencia para dar resposta inmediata a circunstancias 

excepcionais. A dita intervención de urxencia non poderá manterse, sen que medie 

resolución favorable expresa do órgano competente municipal sobre o dito expediente, 

máis de: 

a) Un mes 

b) Dous meses 

c) Tres meses 

30. Segundo o establecido no artigo 5 do Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar, as 

axudas que proporciona o servizo de axuda no fogar son: 

a) Actuacións de carácter persoal e doméstico e psicosocial 

b) Actuacións de carácter persoal, doméstico, psicosocial e educativo 

c) Actuacións de carácter persoal, doméstico, psicosocial, educativo, técnico e 

complementario 



 

CONCELLO DE CABANAS  (A CORUÑA) 

 

31. Segundo o establecido no artigo 11 do Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar, o 

servizo de axuda no fogar respectará integramente a valoración de grao de dependencia de 

cada persoa beneficiaria segundo a regulación autonómica, correspondendo un máximo e 

horas a prestar para o Grao II de: 

a) 45 horas mensuais 

b) 50 horas mensuais 

c) 70 horas mensuais 

32. Segundo o establecido no artigo 3 da Ordenanza de Emerxencia Social do Concello de 

Cabanas, as axudas de emerxencia social caracterízanse polo seu carácter: 

a) Continuado  

b) Transferible 

c) Subsidiario 

 

33. Segundo o establecido no artigo 5 da Ordenanza de Emerxencia Social do Concello de 

Cabanas, considéranse situacións de extrema e urxente necesidade susceptibles de ser 

atendidas mediante unha axuda de emerxencia social: 

a) Gastos derivados do cumprimento dunha sentenza xudicial condenatoria. 

b) Gastos derivados de obrigas tributarias e débedas coa Seguridade Social 

c) Gastos derivados de amortización ou pago de intereses derivados da adquisición de 

vivenda 

34. Segundo o establecido no artigo 8 da Ordenanza de Emerxencia Social do Concello de 

Cabanas, considérase requisito para ser beneficiario/a dunha axuda de emerxencia social a 

residencia acreditada mediante certificado de empadroamento mínima de: 

a) 6 meses 

b) 9 meses 

c) 1 ano 

35. Segundo o establecido no artigo 10 da Ordenanza de Emerxencia Social do Concello de 

Cabanas, a contía máxima a percibir en concepto de axuda de emerxencia social para 

vestiario básico por unidade económica de convivencia será de: 

a) 200 euros ao ano 

b) 300 euros ao ano 

c) 400 euros ao ano 

36. Segundo o establecido no artigo 10 da Ordenanza de Emerxencia Social do Concello de 

Cabanas, a contía máxima a percibir en concepto de reforzo educativo e de aprendizaxe será 

de: 

a) 600 euros ao ano 

b) 500 euros ao ano 

c) 300 euros ao ano 
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37. Segundo o establecido no artigo 16 da Ordenanza de Emerxencia Social do Concello de 

Cabanas, a xustificación das axudas de emerxencia social realizarase mediante a 

presentación de factura, recibo ou xustificante que acredite o gasto realizado, no prazo 

máximo de: 

a) 1 mes desde a súa concesión 

b) 2 meses desde a súa concesión 

c) 3 meses desde a súa concesión 

38. A contía pola prestación do servizo do Punto de Atención á Infancia das Viñas 

denomínase: 

a) Taxa 

b) Prezo público 

c) Imposto 

39. Segundo o establecido no artigo 15 do Regulamento do Punto de Atención á Infancia das 

Viñas, non formará parte da Comisión de Coordinación, Control e aplicación de baremos: 

a) O Alcalde 

b) O Secretario da Corporación 

c) O persoal de apoio e atención ás crianzas 

40. Segundo o establecino no Regulamento do Punto de Atención á Infancia das Viñas, a 

idade mínima de ingreso no Punto de Atención á Infancia para as crianzas establécese, con 

carácter xeral en: 

a) 3 meses 

b) 4 meses 

c) 6 meses 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1 Quen nomea e cesa aos Tenentes de Alcalde?  

a) O Pleno 

b) O Alcalde 

c) O Secretario Xeral do Pleno 

2. En que artigo da Constitución española se garante o dereito á honra, á intimidade persoal 

e  familiar e á propia imaxe? 

a) Artigo 14 

b) Artigo 17 

c) Artigo 18 
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3. Son dereitos individuais dos empregados públicos exercidos colectivamente (sinale a 

incorrecta): 

a) O dereito de reunión 
b) O dereito á folga 
c) A libre asociación profesional 

 

4. Segundo o establecino no Regulamento do Punto de Atención á Infancia das Viñas, ¿cal é 

a capacidade máxima do centro? 

a) 30 crianzas 

b) 25 crianzas 

c) 20 crianzas 

 

5. Segundo o establecido no artigo 13 do Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar, a 

traballadora social procederá á revisión dos expedientes dos beneficiarios do servizo de 

axuda no fogar, actualizando as condicións do servizo no mes de: 

a) Xaneiro de cada ano 

b) Setembro de cada ano 

c) Decembro de cada ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


