
PRIMEIRO  EXERCICIO  ESCRITO  DE  CARÁCTER  OBRIGATORIO  E
ELIMININATORIO  (TIPO  TEST)  DO  PROCESO  SELECTIVO  CONVOCADO  PARA
CUBRIR UN POSTO DE PERSOAL LABORAL FIXO DE OPERARIO DE SERVIZOS,
QUENDA LIBRE,  CONTIDA NA OFERTA DE  EMPREGO  PÚBLICO  DO  2010  DO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PONTEVEDRA.

1. De conformidade e segundo o artigo 146.2 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de

abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de

réxime local, as faltas dos funcionarios da Administración local prescribirán:

a) As faltas leves prescribirán ao mes; as graves, aos dous anos, e as moi graves,
aos seis anos. 

b) As faltas leves prescribirán aos seis meses; as graves, aos dous anos, e as moi

graves, aos seis anos.

c)  As faltas leves prescribirán ao ano; as graves, aos dous anos, e as moi graves, aos

tres anos.

d) As faltas leves prescribirán aos seis meses; as graves, aos dous anos, e as moi

graves, aos tres anos.

2. O Consello  de Empadroamento,  de conformidade co Real Decreto 1690/1986, do 11 de

xullo,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  poboación  e  demarcación  territorial  das

Entidades Locais,  estará formado, entre outros, polos seguintes membros:

a) Dous  representantes  do  Instituto  Nacional  de  Estatística,  un  representante  da

Oficina do Censo Electoral, dous representantes do Ministerio de Administracións

Públicas e oito representantes das Entidades Locais.

b) Un representante  do  Instituto  Nacional  de  Estatística,  dous  representantes  da

Oficina do Censo Electoral, dous representantes do  Ministerio de Administracións

Públicas e sete representantes das Entidades Locais.

c) Un representante do Instituto Nacional de Estatística, un representante da Oficina

do Censo Electoral, dous representantes do Ministerio de Administracións Públicas e

oito representantes das Entidades Locais.

d)  Dous representantes do Instituto Nacional de Estatística, un representante
da  Oficina  do  Censo  Electoral,  dous  representantes  do  Ministerio  de
Administracións Públicas e sete representantes das Entidades Locais.

3. Os funcionarios da Administración Local da Subescala técnica de Administración Especial

divídense en:

a)  Técnicos  Superiores,  Medios  e  Auxiliares  en  atención  ao  nivel  de  titulación

esixido.

b)  Técnicos  Superiores,  Medios  e  Auxiliares  en  atención  ao  nivel  de  titulación

esixido,  e,  a  súa  vez,  cada  clase  poderá  comprender  distintas  ramas  ou

especialidades.

c) Técnicos Superiores, Medios a Auxiliares en atención ao carácter e nivel de
titulación esixido, e, a súa vez, cada clase poderá comprender distintas ramas  e
especialidades.

d)  Técnicos Superiores, Medios e Auxiliares en atención ao carácter, e, a súa vez,



cada clase poderá comprender distintas ramas ou especialidades.

4. Os funcionarios de la Administración Local suspensos provisionalmente, de conformidade

coa Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, terán dereito a:

a) Percibir  durante  a  suspensión  unicamente  e  exclusivamente  as  retribucións

básicas.

b)  Non  teñen  dereito  a  percibir  ningunha  retribución  durante  a  suspensión

provisional.  En caso de que a suspensión provisional  non se eleve a definitiva, o

funcionario terá dereito a percibir os haberes que houbese de percibir se se houbese

atopado en plenitude de dereitos. 

c) Percibir durante a suspensión unicamente e exclusivamente o 75% das retribucións

básicas. 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

5. Atendendo ao disposto no artigo 11.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de

Réxime Local, son elementos do Municipio:

a) A casa consistorial, a poboación e a organización.

b) O territorio, a poboación e a organización.

c) A poboación, o Alcalde e as parroquias.

d) A poboación, as parroquias e a casa consistorial.

6. Segundo o artigo 19.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

sinale cal das respostas seguintes é correcta:

a) O goberno e a administración municipal,  salvo en aqueles municipios que
legalmente funcionen en réxime de Concello Aberto, corresponde ao concello,
integrado polo Alcalde e os concelleiros.

b)  O  goberno  e  a  administración  municipal,  salvo  en  aqueles  municipios  que

legalmente  funcionen  en  réxime  de  Concello  Aberto,  corresponde  á  Deputación

provincial, integrada polo Presidente da Deputación e o Alcalde.

c)  O  goberno  e  a  administración  municipal,  salvo  en  aqueles  municipios  que

legalmente  funcionen  en  réxime  de  Concello  Aberto,  corresponde  ao  concello,

integrado polo Alcalde, os concelleiros e cidadáns de ese término municipal

d)  O  goberno  e  a  administración  municipal,   salvo  en  aqueles  municipios  que

legalmente  funcionen   en  réxime  de  Concello  Aberto,  corresponde  única  e

exclusivamente ao Alcalde.

7. Nun  municipio  de  gran  poboación  a  competencia  para  a  aprobación  do  proxecto  de

orzamento corresponde:

a) Ao Pleno.

b) Ao Alcalde.

c) Á Xunta de Goberno Local.

d) A ningún dos anteriores.



8. Ao abeiro do establecido no artigo 89 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de

Réxime Local o persoal ao servizo das Entidades Locais estará integrado por:

a) Exclusivamente por funcionarios de carreira e contratados en réxime de dereito

laboral.

b) Funcionarios de carreira, contratados en réxime de dereito laboral e persoal
eventual que desempeña postos de confianza ou asesoramento especial.

c) Funcionarios de carreira, contratados en réxime de dereito laboral, concelleiros e

persoal eventual que desempeña postos de confianza ou asesoramento especial.

d) Funcionarios de carreira,  contratados en réxime de dereito laboral  e equipo de

goberno.

9. O titular do máximo órgano de dirección dos organismos autónomos:

a) Deberá ser un funcionario ou persoal laboral das Entidades do sector público ou

un profesional do sector privado, titulados superiores en ambos casos, e con máis de

cinco anos de exercicio profesional.

b)  Só  poderá  ser  un  funcionario  de  carreira  das  Administracións  Públicas  ou

profesional do sector privado, titulados superiores en ambos casos, e con máis de

cinco  anos  de  exercicio  profesional.  Nos  municipios  de  gran  poboación  terá  a

consideración de órgano directivo.

c) Só poderá ser un funcionario de carreira ou persoal laboral das Administracións

Públicas ou un profesional do sector privado, titulados superiores en ambos casos, e

con  cinco  anos  de  exercicio  profesional  no  segundo.  Nos  municipios  de  gran

poboación terá a consideración de órgano directivo. 

d) Só poderá ser un funcionario de carreira  ou laboral  das Administracións
Públicas  ou un profesional  do sector privado,  titulados  superiores  en ambos
casos, e con máis de cinco anos de exercicio profesional no segundo. 

10. Nos municipios de gran poboación, o Alcalde:

a) Poderá delegar exclusivamente a convocatoria e presidencia do Pleno nun dos
concelleiros do Concello. 

b) Non poderá delegar a presidencia do Pleno.

c)  Poderá  delegar  a  convocatoria  e  presidencia  do  Pleno,  exclusivamente  e

unicamente nun concelleiro que sexa membro da Xunta de Goberno Local.

d) Poderá delegar a presidencia do Pleno, pero non a convocatoria deste órgano. 

11. A Xunta de Goberno Local, nos municipios de gran poboación, pode delegar o exercicio das

accións xudiciais e administrativas en materia da súa competencia:

a) Nos Tenentes de Alcalde, nos demais membros da Xunta de Goberno Local, no

seu  caso,  nos  demais  concelleiros,  nos  coordinadores  xerais,  directores  xerais  ou

órganos similares.

b) Unicamente nos Tenentes de Alcalde e nos demais membros da Xunta de Goberno

Local. 

c) Non é delegable.



d) Nos Tenentes de Alcalde, nos demais membros da Xunta de Goberno Local, no

seu caso, nos demais concelleiros, nos coordinadores xerais ou nos directores xerais.

12. As  cantidades  que  perciba  cada  funcionario  da  Administración  Local  en  concepto  de

complemento de produtividade: 

a)  Non serán de coñecemento público.

b)  Serán de coñecemento público só por parte dos representantes sindicais.

c) Serán de coñecemento público só por parte dos demais funcionarios da Entidade

Local e da Xunta de Persoal. 

d)  Serán  de  coñecemento  público,  tanto  dos  demais  funcionarios  da
Corporación como dos representantes sindicais.

13.  ¿ De que se compón un equipo fluorescente?

a) Tubo fluorescente, lámpada e transformador.

b)  Reactancia, lámpada incandescente e transformador.

c) Cebador, tubo fluorescente, reactancia e en ocasións condensador.

d)  Lámpada de vapor de sodio, tubo fluorescente e cebador.

14.  ¿ Cal das seguintes non é unha xunta entre ladrillos?

a) Xunta refundida.

b) Xunta rebasada.

c)  Xunta Sainte.

d)  Xunta matada superior.

15. Se unha válvula é un dispositivo intercalado na rede de abastecemento de auga, será de

retención :

a) Cando produza o peche perpendicular do paso da auga.

b) Cando obrigue a auga a cambiar de dirección.

c) Cando teña no seu interior unha esfera taladrada.

d) Cando impida que a auga invirta a súa dirección.

16.  Imos  fixar  cun  pouco  formigón  unha  portería  de  fútbol.  ¿Qué  materiais  usaría  para

confeccionalo?

a) Cemento Branco, area e auga.

b) Mortero e auga.

c) Grava, area e cemento.

d) Grava, cemento, area e auga.



17. Temos que limpar de froitos secos o campo de fútbol de herba sintética. ¿Qué ferramenta

utilizaría?

a)Escobón de cerdas duras.

b) O escareador.

c) A sopladora.

d) A torunda de púas.

18.  Unha unión Guibault é:

a) Unha peza para enlazar dúas tuberías de presión.

b) Onde se colocan as bocas de rego.

c) Unha brida cega.

d) Un dilatador.

19. As tuberías de condución de auga deben asentarse sobre :

a) Mortero de cemento flexible.

b) Formigón composite.

c) Terra moida.

d) Area.

20. Para desatascar un wc. ¿Cal das opcións que se indican, considera la mas adecuada?:

a)Tirando da cadea.

b)Tirando da cadea e introducindo e sacando unha fregona.

c) Botando lixivia.

d) Coa escobilla do wc.

 


