
PROCESO  SELECTIVO  CONVOCADO  PARA  CUBRIR  UNHA  PRAZA  DA  SUBESCALA
ADMINISTRATIVA  DA  ESCALA  DE  ADMINISTRACIÓN  XERAL,  INCLUÍDA  NA  OFERTA  DE
EMPREGO  PUBLICO  2010  DO  ORGANIMO  AUTÓNOMO  INSTITUTO  MUNINICIPAL  DE
DEPORTES (IMD).

1º EXERCICIO (18.01.2012)

1)  De  conformidade  co  artigo  6.2  da  Lei  6/1997,  do  14  de  abril,  de  organización  e
funcionamento da Administración Xeral do Estado, son órganos directivos, entre outros, os
seguintes: 

a) Os Subsecretarios, Secretarios xerais e Secretarios de Estado.

b) Os Subsecretarios, Secretarios xerais e Directores Xerais. 

c) Os Secretarios de Estado, Subsecretarios xerais técnicos e Directores Xerais.

d) Os Ministros e os Directores Xerais .

2)  Segundo o artigo 140 da Constitución española de 1978 ¿De que tipo de personalidade
xurídica gozan os municipios?

a) Propia.

b) Plena.

c) Orgánica.

d) Autónoma.

3)  Sinale  a  resposta  incorrecta.  O  dereito  á  tutela  xudicial  efectiva  do  artigo  24  da
Constitución Española implica: 

a) Á presunción de inocencia.

b)Utilización dos medios de proba pertinentes para a súa defensa.

c) Un xuíz ordinario predeterminado pola Lei.

d) A non ser informados da acusación formulada contra eles.

4) De acordo co artigo 124.4 da Constitución Española de 1978, quen nomea ó Fiscal Xeral
do Estado: 

a) El Rey, a proposta do Tribunal Constitucional, oído o Consello Xeral do Poder
Xudicial.

b) El Rey, a proposta do Congreso, oído o Consello Xeral do Poder Xudicial.

c) El Rey, a proposta do Presidente do Goberno, oído o Consello Xeral do Poder
Xudicial.

d) El Rey, a proposta do Goberno, oído o Consello Xeral do Poder Xudicial.
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5) Cal das seguintes afirmacións é falsa?: 

a) Todos os actos de El Rey serán refrendados polo Presidente do Goberno.

b) Dos actos de El Rey serán responsables as persoas que os refrenden.

c) Algúns actos de El Rey serán refrendados polo Presidente do Congreso.

d)  Os  actos  de  El  Rey  tamén  poderán  serén  refrendados,  no  seu  caso,  polos

ministros competentes.

6)  De  conformidade  co  artigo  6  da  Lei  50/1997,  do  27  de  novembro,  do  Goberno,  as
Comisións Delegadas de Goberno: 

a)  Créanse mediante  Real  Decreto e nel  deberase  especificar,  en  todo caso,  o

membro  do  Goberno  que  asume  a  presidencia  da  Comisión,  os  membros  do

Goberno e, no seu caso Secretarios de Estado que a integran, as funcións que se

atribúen á Comisión e o membro da Comisión ao que lle corresponde a Secretaría

da mesma. 

b)  Créanse mediante Real  Decreto e  nel  deberase  especificar,  en todo caso,  o

membro  do  Goberno  que  asume  a  presidencia  da  Comisión,  os  membros  do

Goberno e Secretarios de Estado que a integran e o membro da Comisión ao que

lle corresponde a Secretaría da mesma. 

c)  Créanse mediante Real  Decreto  e  nel  deberase  especificar,  en  todo caso,  o

membro  do  Goberno  que  asume  a  presidencia  da  Comisión,  os  membros  do

Goberno e Secretarios de Estado que a integran, o réxime de funcionamento, as

funcións  que  se  atribúen  á  Comisión  e  o  membro  da  Comisión  ao  que  lle

corresponde a Secretaría da mesma.

d)  Créanse mediante Real Decreto e nel deberase especificar , en todo caso, o

membro  do  Goberno  que  asume  a  presidencia  da  Comisión,  os  membros  do

Goberno e  no seu caso os  Secretarios  de  Estado que a  integran,  o réxime de

funcionamento, as funcións que se atribúen á Comisión e o membro da Comisión

ao que lle corresponde a Secretaría da mesma.

7)  De acordo co Estatuto de Autonomía de Galicia, en materia de promoción do deporte e
da adecuada utilización do ocio, a Comunidade autónoma de Galicia ten competencia:

a) De desenvolvemento lexislativo e execución da lexislación do Estado.

b) De lexislación básica.

c) Exclusiva.

d) De execución.



8) Que artigo da Constitución Española recoñece o dereito á propiedade privada: 

a) 23

b) 33.

c) 31.

d) Ningunha é correcta.

9) Segundo o artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia, dispor os medios necesarios para
facilitar o coñecemento do galego, correspóndelle:

a)  Á Consellería competente na materia.

b) Á Xunta de Galicia

c) Á Administración galega

d) Ós poderes públicos de Galicia

10) O artigo 25 da Lei de normalización lingüística de Galicia e o artigo 34 da Ordenanza de

impulso do galego no Concello de Pontevedra, coinciden en permitir:

a)  A  posibilidade  de  establecer  sancións  polo  incumprimento  da  Lei  e/ou  a

Ordenanza.

b) A posibilidade de establecer medidas de fomento da utilización da lingua galega

a través de subvencións.

c) A posibilidade de establecer medidas de fomento da utilización da lingua galega

a través de reducións ou exencións de obrigas fiscais.

d) A posibilidade de establecer exencións da obriga de uso da lingua galega nos

supostos de comunicación con entidades de fóra do ámbito linguístico galego.

11) De conformidade coa lexislación de contratación administrativa (actual artigo 40.2 do
Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei de contratos do sector público), poderán ser obxecto de recurso especial en materia
de contratación, entre outros, os seguintes actos: 

a)  En  todo  caso,  todos  os  anuncios  de  licitación  e  todos  os  acordos  de

adxudicación de todos os entes públicos. 

b) En todo caso, todos os acordos de adxudicación de todos os entes públicos. 

c) En todo caso, todos os actos da mesa de contratación. 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 
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12)  Segundo o artigo 99 da Lei 30/92 de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, as multas coercitivas:

a) Nunca deben ser reiteradas.

b) A súa forma e contía deben estar autorizadas por lei.

c) Son incompatibles con outras sancións.

d)  A  súa  forma  e  contía  deben  estar  autorizadas  por  unha  norma  de  rango

regulamentario.

13) Segundo o artigo  63 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das Administracións Públicas e

do procedemento administrativo común, a realización de actuacións administrativas fóra de

tempo establecido para elas implica :

a)  Nulidade de pleno dereito.

b)  Anulabilidade do acto en todo caso.

c) Anulabilidade do acto cando o impoña así a natureza do termo ou prazo.

d) Nulidade do acto cando o dispoña así a natureza do termo.

14) Nos municipios de gran poboación regulados no Título X da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  das  bases  do  réxime  local,  a  aprobación  e  modificación  das  ordenanzas  e
regulamentos municipais por parte do Pleno: 

a) É indelegable.

b) É delegable na Xunta de Goberno.

c) É delegable en calquera órgano municipal.

d) É delegable nas Comisións do Pleno.

15) Os funcionarios da subescala Técnica da escala de Administración Especial, divídense en:

a) Técnicos Superiores e Medios

b) Técnicos Superiores, Medios e Administrativos

c) Técnicos Superiores, Medios e Auxiliares

d) Ningunha resposta das anteriores é correcta.



16)  De conformidade co  artigo 97 da Lei  7/2007,  do 12 de abril,  do estatuto  básico do

empregado público, as sancións impostas por faltas prescriben: 

a) As impostas por faltas moi graves aos 6 anos, as impostas por faltas graves aos

2 anos e as impostas por faltas leves aos seis meses. 

b) As impostas por faltas moi graves aos 3 anos, as impostas por faltas graves aos

2 anos e as impostas por faltas leves ao seis meses. 

c) As impostas por faltas moi graves aos 3 anos, as impostas por faltas graves aos 2

anos e as impostas por faltas leves ao ano. 

d) As impostas por faltas moi graves aos 6 anos, as impostas por faltas graves aos

2 anos e as impostas por faltas leves ao ano. 

17)   Cal  debe  ser  o  prazo  de  información  pública  dun  expediente  de  alteración  da
cualificación xurídica dos bens das entidades locais? 

a) Dous meses.

b) Dez días.

c) Un mes.

d) Tres meses.

18)  Segundo o artigo  15 da Lei  7/2007,  do estatuto básico  de empregado público  é  un
dereito individual do empregado público exercido colectivamente:

a) Dereito a progresión na carreira profesional.

b) Dereito ao exercicio da folga.

c) Dereito a liberdade de expresión.

d) Dereito  á libre asociación profesional.

19) Segundo o establecido no  Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se

aproba  o Regulamento  de organización,  funcionamento  e  réxime xurídico  das  Entidades

locais, se non existe quórum suficiente en primeira convocatoria para que teña lugar unha

sesión do Pleno : 

a) Ten lugar a sesión de todas formas.

b) Enténdese convocada automaticamente á mesma hora, dous días despois.

c) Enténdese convocada automaticamente para dúas horas máis tarde.

d) A sesión non ten lugar.
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20) O Presidente da Comisión Informativa, terá a obriga de convocar sesión extraordinaria
cando o solicite, polo menos:

a) A metade máis un dos seus membros.

b) A quinta parte dos seus membros.

c) As tres quintas partes dos seus membros.

d) A cuarta parte dos seus membros.

21) De conformidade co artigo 93 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo

que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, están exentos do

impostos de vehículos de tracción mecánica, entre outros, :

a)  Todos  os  vehículos  do  Estado,  Comunidades  Autónomas  e  Entidades  Locais

adscritos á defensa nacional ou a seguridade cidadá. 

b) Todas as ambulancias e demais vehículos destinados á asistencia sanitaria ou ao

traslado de feridos e enfermos. 

c)  A  maquinaria  provista  da  Cartilla  de  Inspección  Agrícola,  sempre  que  os

interesados insten a concesión da exención. 

d) Todos os autobuses. 

22)  Segundo o artigo 26 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, a protección
do medio ambiente, é unha obriga para os municipios?

a) Si, para os que conten cunha poboación superior aos 5.000 habitantes.

b) Non.

c) Si, para os que conten cunha poboación superior aos 20.000 habitantes.

d) Si, para os que conten cunha poboación superior aos 50.000 habitantes.

23) Segundo o artigo 127 da Lei 7/1985  de bases do réxime local,o órgano competente para
aprobar a oferta de emprego público nos municipios de gran poboación é:

a) Presidente da Corporación da que se trate.

b) Pleno da mesma.

c) Xunta de Goberno Local.

d) A Comisión do Pleno delegada.



24) O artigo 71 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, dispón a

posibilidade de someter a consulta popular asuntos de competencia propia municipal. A que

lexislación debe axustarse dita consulta?:

a) En todo caso, á lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma.

b) Á lexislación do Estado.

c) Á lexislación da Comunidade Autónoma.

d)  Á  lexislación  do  Estado  e  da  Comunidade  Autónoma,  cando  esta  teña

competencia estatutariamente atribuída para isto.

25) Segundo o establecido na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio

rural  de  Galicia,  con cal  dos  seguintes  obxectivos  non poderá  redactarse  un Estudio  de

Detalle:

a) Parcelar o solo.

b) Completar ou reaxustar as alineacións e rasantes.

c) Ordenar os volúmenes edificables.

d)  Concretar  as  condicións  estéticas  e  de  composición  da  edificación

complementarias do planeamento.

26) De conformidade coa lexislación de contratación administrativa, os contratos de obras:

a) Son sempre contratos administrativos. 

b) Requiren sempre informe de supervisión do proxecto de obras.  

c)  Son  sempre  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  cando  superen  a

contía de 5.000.000,00 euros.  

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

27)  Segundo  o  artigo  89  da  Lei  7/2007,  do  estatuto  básico  do  empregado  público,  os
funcionarios de carreira poderán obter a excedencia voluntaria por interese particular cando
prestaran servizos  efectivos  en  calquera  Administracións  Públicas  durante  un  período
mínimo inmediatamente anterior de:

a)  3 anos.

b)  2 anos.

c) 4 anos

d) Ningunha é correcta.
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28)  Segundo o artigo 31.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba  o  texto  refundido  da  Lei  Reguladora  das  facendas  locais,  a  base  impoñible  das
contribucións especiais está constituída: 

a) Como máximo, polo 95% do custo que a entidade local soporte pola realización

das obras ou polo establecemento ou ampliación dos servizos.

b) Como máximo, polo 80% do custo que a entidade local soporte pola realización

das obras ou polo establecemento ou ampliación dos servizos. 

c) Como máximo, polo 90% do custo que a entidade local soporte pola realización

das obras ou polo establecemento ou ampliación dos servizos.

d) Como máximo, polo 85% do custo que a entidade local soporte pola realización

das obras ou polo establecemento ou ampliación dos servizos.

29) O Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece que a base impoñible do Imposto sobre
bens inmobles está constituída por:

a) O valor de mercado de ditos bens.

b) O valor da última transmisión destes.

c) O valor catastral do solo.

d) O valor catastral dos bens inmobles.

30) Na comunidade autónoma galega, unha obra rematada sen licenza quedará incursa na

situación de fóra de ordenación senón se houberan adoptado as medidas de restauración da

legalidade urbanística no prazo de caducidade de:

a) 4 anos.

b) 10 anos.

c) 15 anos.

d) 6 anos.

31) Nos municipios  de gran poboación onde se  creou o Órgano de Xestión Tributaria,  o
órgano competente para a liquidación dos actos tributarios municipais é:  

a) O Alcalde.

b) A Xunta de Goberno Local. 

c) O Órgano de Xestión Tributaria. 

d) O Concelleiro Delegado de Facenda. 



32)  Cando unha ordenanza fiscal, unha vez sometida a información pública, non foi obxecto
de reclamación ningunha:

a) Darase audiencia as administracións públicas interesadas.

b) Na inmediata sesión do Pleno será sometida a aprobación.

c)  Aprobarase  definitivamente  pola  Xunta  de  goberno  local  con  carácter

inmediato.

d) Entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.

33) A Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento  Administrativo  Común  contempla  a  posibilidade  de  que  por  lei  pódase
substituír  determinados  recursos  administrativos  por  outros  procedementos  de
impugnación, reclamación, conciliación, mediación e arbitraxe. Cales son os recursos aos que
poden afectar dita substitución? :

a) Todos, e dicir, o de reposición, o de alzada e o extraordinario de revisión.

b) Soamente o de alzada.

c) Soamente o de reposición e o de alzada.

d) Excepcionalmente, o extraordinario de revisión.

34) Segundo o artigo 32 do Real Decreto  939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento xeral de recadación, a débeda poderá extinguirse por: 

a) Dedución por transferencia.

b) Prescrición.

c) Condonación.

d) Todas as respostas son correctas.

35) As entidades locais poderán establecer nas ordenanzas fiscais unha bonificación a favor

dos  suxeitos  pasivos  que  domicilien  as  súas  débedas  de  vencemento  periódico  nunha

entidade financeira :

a) De ata o 10% da cota.

b) De ata o 3% da cota.

c) De ata o 5% da cota.

d) De ata o 15% da cota.
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36)  No  caso  de  que  se  proceda  á  práctica  da  notificación  por  medios  electrónicos,
entenderase a notificación rexeitada cando existindo constancia da súa posta a disposición
transcorran sen acceder ao seu contido:

a) 15 días naturais.

b) 10 días naturais.

c) 15 días hábiles.

d) 10 días hábiles.

37) De conformidade co artigo 71.bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das  Administracións  Públicas  e  do  procedemento  administrativo  común,  en  relación  as
declaracións responsables: 

a)  As  Administracións  Públicas  deberán  establecer  modelos  de  declaración  só

cando se trate de procedementos que impliquen a resolución numerosa dunha

serie de procedementos. 

b) As Administracións Públicas deberán facilitar de forma clara e inequívoca os

modelos de declaración responsable. 

c)  As  declaracións  responsables  só  producirán  os  efectos  que determina  a  Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e

do procedemento administrativo común.

d)  As  Administracións  Públicas  poderán  publicar  os  modelos  de  declaración

responsable. 

38) Os perceptores de ordes de pago a xustificar, que non teñan o carácter de anticipos de

caixa fixa, quedarán obrigados a xustificar a aplicación das cantidades percibidas:

a) No prazo máximo de seis meses.

b) No ano natural da súa percepción. 

c) Durante o exercicio orzamentario en que se libraron os fondos.

d) No prazo máximo de tres meses.



39) Na Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC), para a declaración de lesividade dun acto
administrativo requírese:

a) Ditame do correspondente órgano consultivo.

b) É correcta a a), e en todo caso, dito ditame deberá ser favorable.

c) A previa audiencia de cantos aparezan como interesados no mesmo, nos termos

do artigo 84 da LRJPAC .

d) Unha sentenza favorable a dita declaración, emanada do xulgado ou tribunal

contencioso administrativo competente.

40) De conformidade co artigo 78.3 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo
que  se  aproba  o  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das
Entidades  Locais,  a  convocatoria  da  sesión  extraordinaria  a  instancia  dos  membros  da
Corporación deberá efectuarse dentro dos: 

a)  4 días seguintes a petición. 

b) 15 días hábiles seguintes a petición. 

c) 10 días hábiles seguintes a petición. 

d) 15 días naturais seguintes a petición. 

PREGUNTAS DE RESERVA

41) De conformidade co artigo 122 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial,
o Consello Xeral do Poder xudicial se articula, entre outros, nos seguintes órganos: 

a) Presidente, Pleno e Comisión de fiscalización. 

b) Presidente, Vicepresidente e Comisión de Igualdade. 

c) Presidente, Pleno e Comisión Sancionadora. 

d) Presidente, Vicepresidente, Pleno e Comisión de Réxime Interior. 

42) Nos supostos en que a vacante no cargo de Defensor do Pobo se decida polas cámaras:

a)  Non requirirá maioría especial.

b) Requirirá maioría absoluta dos compoñentes de cada cámara.

c) Requirirá maioría das tres quintas partes dos compoñentes de cada cámara.

d) Requirirá maoría das tres cuartas partes dos compoñentes de cada cámara.
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