
 
 
 
 
 
Proba tipo test para a constitución dunha Bolsa de Emprego de persoal Auxiliar 

Administrativo, funcionario/a interino/a. 

 

Cabanas, 10 de xuño de 2022 

 

DNI..........................................Sinatura........................................................................ 

 

1.- Os ditames das Comisións Informativas teñen carácter: 

a) Preceptivo e vinculante 

b) Unicamente preceptivo 

c) Preceptivo e non vinculante 

2.- A casa consistorial do concello é un ben de: 

a) Dominio público e uso público 

b) Dominio público e servizo público 

c) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

3.- Os sistemas da votación nas sesións plenarias son os seguintes: 

a) Votación ordinaria e nominal 

b) Votación ordinaria, nominal, secreta e a man alzada. 

c) Votación ordinaria, nominal e secreta 

4.- No ámbito das entidades locais poñen fin á vía administrativa ás resolucións dos 

seguintes órganos e autoridades: 

a) As do Pleno, os Alcaldes e Presidentes e as Xuntas de Goberno, salvo os casos 

excepcionais nos que unha lei sectorial requira a aprobación ulterior da 

Administración do Estado o da Comunidade Autónoma ou cando proceda recurso 

ante estas nos supostos do artigo 27.2 

b) As de autoridades e órganos superiores nos casos que resolvan por delegación do 

Alcalde, do Presidente ou doutro órgano cando así o estableza un regulamento ou 

ordenanza municipal. 

c) As respostas a) e b) son correctas. 

 

 



 
 
 
 
 
5.- Nunha Mesa de Contratación o número de cargos electos que poden formar 

parte da mesma: 

a) Non pode ser superior aos dous terzos do número total dos integrantes da mesa. 

b) Non pode haber mais dun terzo do número total de membros da mesa. 

c) Será dun terzo podendo incrementarse o porcentaxe se o aproba o pleno cun 

máximo de dous terzos. 

6.- Respecto do Padrón Municipal é correcta a seguinte resposta: 

a) Está constituído polos habitantes de feito e de dereito. 

b) O conxunto de persoas inscritas no padrón municipal constitúe a poboación do 

municipio. 

c) O conxunto de persoas inscritas no padrón municipal e de transeúntes constitúe a 

poboación do municipio. 

7.- O acto administrativo: 

a) Será determinado ou adecuado aos seus fins 

b) Non pode ter carácter retroactivo. 

c) Procede sempre da Administración Pública, aínda cando actúe como persoa 

xurídica de dereito privado. 

8.-  O cadro de persoal de cada Corporación Local deberá ser aprobada: 

a) Anualmente, a través do orzamento, é dicir, con ocasión da aprobación do 

orzamento. 

b) Anualmente, comprendendo so os postos de traballo reservados funcionarios e 

persoal laboral. 

c) Polo Alcalde 

9.- O prazo máximo para notificar a resolución expresa dun procedemento 

administrativo será o seguinte: 

a) Non poderá exceder de seis meses. 

b) Non poderá exceder de seis meses salvo causa de forza maior debidamente 

xustificada pola Administración. 

c) Non poderá exceder de seis meses salvo que unha norma con rango de lei estableza 

un maior ou así veña previsto na normativa comunitaria europea. 

 

 



 
 
 
 
 
10.-Cal dos seguintes medios de execución forzosa non se contempla na Lei de 

procedemento administrativo: 

a) Apremio sobre o patrimonio 

b) Compulsión sobre as persoas 

c) Execución directa 

11.- Fronde a un acto ditado pola Alcaldía, pódese interpoñer recurso de alzada ante 

o Pleno do concello? 

a) So se pode interpoñer o de alzada ao ser o pleno superior xerarquicamente con 

respecto ao Alcalde 

b) Non se pode interpoñer o recurso de alzada porque o alcalde non depende 

xerarquicamente do Pleno. 

c) Ningunha resposta é correcta. 

12.- O prazo de información pública e audiencia dos interesados non procedemento 

de aprobación das ordenanzas fiscais é de: 

a) 30 días 

b) 20 días 

c) Un mes 

13.-O defecto de forma dun acto administrativa determina: 

a) A anulabilidade do acto, en todo caso. 

b) A nulidade de pleno dereito 

c) A anulabilidade cando acto careza dos requisitos formais para alcanzar o seu fin ou 

de lugar á indefensión dos interesados. 

14.- Segundo o artigo 137 da Constitución Española, o Estado organízase 

territorialmente en: 

a) Concellos, Deputacións provinciais e Administracións Autonómicas. 

b) Municipios, Provincias e Comunidades Autónomas que se constitúan. 

c) Municipios, Comarcas, Provincias e Comunidades Autónomas que se constitúan. 

15.- Segundo a Lei de Procedemento Administrativo Común, o dereito de acceso a 

arquivos e rexistros poderá ser exercido respecto dos seguintes expedientes: 

a) Os que conteñan información sobre Defensa Nacional ou da Seguridade do 

Estado. 

b) Información urbanística. 

c) O relativos a actuacións administrativas derivadas da política monetaria. 



 
 
 
 
 
16.- Os contratos das Administracións públicas axustáranse aos seguintes 

principios: 

a) Publicidade e concorrencia. 

b) Publicidade e concorrencia, e en todo caso ao de igualdade. 

c) Publicidade e concorrencia e, en todo caso, aos de igualdade e non discriminación. 

17.- Conforme ao artigo 21 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, 

ao Alcalde dun concello non lle corresponde a seguinte competencia: 

a) Ditar bandos 

b) Aprobar as bases para as probas de selección de persoal e para os concursos. 

c) Aprobar o cadro de persoal do concello. 

18.- Corresponde ao Pleno do concello unha das seguintes competencias: 

a) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais. 

b) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10 

por cento dos recursos ordinarios do Orzamento nin en calquera caso os seis 

millóns de euros. 

c) A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo. 

19.- So unha das seguintes respostas é correcta: 

a) O pleno debe convocarse polo menos con corenta e oito horas de antelación, salvo 

as sesións extraordinarias que o teñan sido con carácter urxente. 

b) O pleno debe convocarse polo menos con dous días hábiles de antelación, salvo as 

sesións extraordinarias con carácter urxente que poderán ser convocadas con un día 

de antelación. 

c) O pleno debe convocarse polo menos con dous días hábiles de antelación, salvo as 

sesións extraordinarias que teñan carácter urxente. 

20.- As certificacións dos acordos dos entes locais: 

a) Segundo o ROF emitiranse sempre despois da aprobación da acta. 

b) Non se poderán emitir si se trata de actas pendentes de aprobar na seguinte sesión. 

c) Poderanse emitir antes da aprobación da acta, facéndoo constar expresamente. 

21.- As certificacións que se expidan no concello serán: 

a) Por orde da Secretario da Corporación. 

b) Por orde do Presidente da Corporación e co visto e prace do Secretario. 

c) Por orde do Presidente da Corporación e co seu visto e prace, e irán rubricadas á 

marxe polo Xefe da Unidade ao que corresponda. 



 
 
 
 
 
22.- O prazo máximo inicial polo que se pode declarar o estado de excepción é: 

a) 15 días 

b) 20 días 

c) 30 días 

 

23.- O artigo 4 da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía 

para Galicia recolle: 

a) Correspóndelles aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a 

liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e 

efectivas 

b) Correspóndelles aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a 

liberdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas 

c) Correspóndelles aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a 

igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas 

 

24.- 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 

 

25.- Segundo o establecido no artigo 177 da Lei 2/2015, de 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 tres primeiros meses de permanencia nesa situación 

b) Durante os seis primeiros meses de permanencia nesa situación 

c) Durante os nove primeiros meses de permanencia nesa situación 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
26.- ¿En cal artigo da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime 

Local, se establece que as entidades locais responderán directamente dos danos e 

prexuízos causados a particulares nos seus bens e dereitos como consecuencia do 

funcionamento dos servizos públicos? 

a) 51 

b) 53 

c) 54 

 

27.- 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 

 

28.- A revisión parcial da Constitución que afecta ao seu Título Preliminar ten que 

tramitarse: 

a) Polo procedemento ordinario do artigo 167 da Constitución. 

b) Polo procedemento especial que determinen as Cortes Xerais. 

c) Polo procedemento extraordinario do artigo 168 da Constitución. 

 

29.- Segundo o establecido no artigo 69.3 da Constitución Española, ¿cantos 

senadores se elixen en Tenerife? 

a) 4  

b) 3 

c) 2 

30.- Segundo o establecido no artigo 90.3 da Constitución Española, o prazo de 

dous meses que o Senado dispón para vetar ou emendar o proxecto reducirase nos 

proxectos declarados urxentes polo Goberno ou polo Congreso dos  Deputados: 

a) Ao de quince días naturais 

b) Ao de vinte días naturais 

c) Ao de vinte días  



 
 
 
 
 
31.- Segundo o establecido no artigo 12 da Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, do 

Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿cal dos seguintes aspectos non se regulará no 

Regulamento de funcionamento do Parlamento de Galicia? 

a) O número mínimo de deputados para obter a consideración de forza parlamentaria 

b) A intervención dos grupos parlamentarios no proceso lexislativo 

c) As funcións da Xunta de Portavoces 

 

32.- ¿Que tipo de competencia ostenta a Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de produtos farmacéuticos? 

a) Exclusiva 

b) Desenvolvemento lexislativo e execución 

c) Execución 

 

33.- Segundo o establecido no artigo 22 de la Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común, o transcurso do prazo máximo para resolver 

un procedemento e notificar a resolución poderase suspender nos seguintes casos 

(Sinale a incorrecta): 

a) Cando deba obterse un pronunciamento previo e preceptivo dun órgano da Unión 

Europea. 

b) Cando se soliciten informes preceptivos a un órgano da mesma ou distinta 

administración 

c) Cando o órgano competente para resolver decida realizar algunha actuación 

complementaria das previstas no artigo 87. 

 

34.- Cantas parroquias ten o Concello de Cabanas?: 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
35.- Segundo o establecido no artigo 177 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, para que podan 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 

 

36.- Segundo o establecido no artigo 32 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, en cuanto 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) 2 anos 

b) 3 anos 

c) 5 anos 

 

37.- Segundo o establecido no artigo 70 bis da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora 

das Bases de Réxime Local, ¿que porcentaxe de veciños se precisa para exercer a 

iniciativa popular, presentando propostas de acordos ou actuacións ou proxectos de 

regulamentos en materia de competencia local, nun municipio de 15.000 

habitantes? 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

 

38.- Segundo o establecido no artigo 193 bis do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo 

que se aproba o Texto Refundido da Lei regulada das Facendas Locais, os dereitos 

pendentes de cobro liquidados dentro dos orzamentos do exercicio terceiro anterior 

ao que corresponda a liquidación, se minorarán como mínimo nun: 

a) 25% 

b) 50% 

c) 60% 

 



 
 
 
 
 
39.- Cantos concelleiros dispón coa poboación actual o Concello de Cabanas?: 

a) 9 

b) 11 

c) 13 

 

40.- Segundo o establecido no artigo 107 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, entre a presentación da moción de censura 

e a celebración da sesión extraordinaria deberán transcorrer, polo menos: 

a) Cinco días  

b) Sete días 

c) Dez días 

 

RESERVA: 

 

R1.- 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) Dúas terceiras partes dos membros do Parlamento. 

 

R2.- Segundo o establecido no artigo 116 ter da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora 

das Bases de Réxime Local, todas as entidades locais deberán calcular o custo 

efectivo dos servicios que prestan: 

a) Antes do 1 de outubro de cada ano 

b) Antes do 15 de outubro de cada ano 

c) Ante do 1 de novembro de cada ano 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
R3.- Segundo o establecido no artigo 173 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, en cuanto ao 

cumprimento das resolucións xudiciais, se para o pago fose necesario un crédito 

extraordinario ou un suplemento de crédito deberá solicitarse do Pleno un ou outro 

dentro de: 

a) 1 mes seguinte ao día da notificación da resolución xudicial 

b) 2 meses seguintes ao día da notificación da resolución xudicial 

c) 3 meses seguintes ao día da notificación da resolución xudicial 

 

R4-. Nos concellos cunha poboación 36.000 habitantes, os membros que poderán 

prestar os seus servizos en réxime de dedicación exclusiva non poderán exceder de: 

a) 7 

b) 10 

c) 11 

 

R5.- Segundo o establecido no artigo 27 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das 

Bases de Réxime Local, a Administración do Estado e das Comunidades 

Autónomas poderán delegar, seguindo criterios homoxéneos, entre outras, as 

seguintes competencias (Sinale a incorrecta): 

a) Promoción e xestión turística 

b) Xestión de oficinas unificadas de información e tramitación administrativa 

c) Protección do medio ambiente 

 


