
Concello de Ponteareas (CP)

ADMINISTRATIVO C1 (OPOSICION) - 1

examen_admin_gallego_c1

Martes 30 Mayo 2017

ID: Modelo:   1

Nombre:

Apellidos:

Firma:

1. 1-De conformidade co disposto no artigo 22.2 da lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, poderán
concederse de forma directa as seguintes subvencións:
a) Aquelas cuxo otorgamiento ou contía veña imposta á Administración por unha norma de rango legal

b) As previstas nominativamente nos orzamentos xerais do Estado, das CCAA ou das entidades locais

c) Aquelas nas que se estableza o réxime de concorrencia competitiva

d) Son correctas a) e b)

2. 2-Segundo o artigo 57 da Lei 38/2003 citada, constitúen infraccións graves as seguintes condutas:
a) A presentación de contas inexactas ou incompletas

b) O incumprimento das condicións establecidas alterando substancialmente os fins para os que a subvención foi
concedida.

c) A presentación fóra de prazo das contas xustificativas da aplicación dada aos fondos percibidos.

d) O incumprimento das obrigacións de conservación de xustificantes ou documentos equivalentes

3. 3-As formas de exercicio e requisitos da iniciativa popular (artigo 87.3 da Constituci´ón Española de 1978, en
adiante CE) para a presentación de proposicións de lei regularáse mediante:
a) Lei orgánica

b) Lei de transferencia

c) Lei ordinaria

d) Lei de bases

4. 4-Segundo o artigo 24 da Constitución Española de 1978 (en adiante CE) teñen dereito á tutela xudicial efectiva:
a) Só os cidadáns españois e os nacionais de países da UE

b) Todos os españois e cidadáns de países cos que existe tratado de reciprocidade

c) Todas as persoas

d) Todos os españois e os estranxeiros legalizados

5. 5-A moción de censura (artigo 113.2 CE) deberá ser proposta:
a) Pola maioría absoluta dos deputados e haberá de incluír un candidato á presidencia do goberno

b) Por alomenos a décima parte dos deputados e haberá de incluír un candidato á presidencia do goberno

c) Por alomenos os 2/3 dos membros de ambas Cámaras e haberá de incluír un candidato á presidencia do
goberno

d) Pola maioría absoluta de ambas Cámaras e haberá de incluír un candidato á presidencia do goberno

6. 6-A CE ten:
a) 169 artigos, 4 disposicións adicionais, 9 transitorias, unha derogatoria e unha final.

b) 169 artigos, 9 disposicións adicionais, 4 transitorias, unha derogatoria e unha final

c) 169 artigos, 4 disposicións adicionais, 9 transitorias e unha final

d) 169 artigos, 9 disposicións adicionais, 4 transitorias e unha derogatoria.
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7. 7-O goberno cesa (artigo 101 CE):
a) Tras a celebración de eleccións xerais ou por dimisión do seu presidente

b) Nos casos de perda da confianza parlamentaria previstos na CE e tras a celebración de eleccións xerais

c) Tras a celebración de eleccións xerais ou polo falecemento do seu presidente

d) Tras a celebración de eleccións xerais, nos casos de perda da confianza parlamentaria previstos na CE ou por
dimisión ou falecemento do seu presidente.

8. 8-Conforme ao artigo 78 CE, tanto no Congreso dos Deputados como no Senado, haberá unha deputación
permanente composta por un mínimo de:
a) 25 membros que representarán aos grupos parlamentarios, en proporción á súa importancia numérica.

b) 21 membros que representarán aos partidos políticos, en proporción á súa importancia numérica.

c) A deputación permanente só existirá no Congreso dos Deputados

d) 21 membros que representarán aos grupos parlamentarios, en proporción á súa importancia numérica.

9. 9-Segundo o artigo 393.1.g) do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, é unha circunstancia agravante da responsabilidade dos culpables
a) Non ter procedido a corrixir a situación creada pola comisión da infracción.

b) A comisión reiterada dunha infracción urbanística.

c) Obstaculizar ou dificultar as funcións inspectoras e denegar o acceso aos terreos ou construcións aos
funcionarios encargados das inspeccións.

d) A existencia de reiteración ou reincidencia.

10. 10-Segundo o artigo 124.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia:
a) Os propietarios do polígono poderán incorporarse con igualdade de dereitos e obrigacións á xunta de

compensación, se non o fixesen nun momento anterior, dentro do prazo de tres meses a partir do acordo de
aprobación definitiva dos estatutos e bases de actuación da xunta de compensación ou da certificación
administrativa de aplicación a este polígono concreto das bases e estatutos aprobados con carácter xeral polo
municipio.

b) Os representantes do polígono poderán incorporarse con igualdade de dereitos e obrigacións á xunta de
compensación, se non o fixesen nun momento anterior, dentro do prazo de tres meses a partir do acordo de
aprobación definitiva dos estatutos e bases de actuación da xunta de compensación ou da certificación
administrativa de aplicación a este polígono concreto das bases e estatutos aprobados con carácter xeral polo
municipio. 

c) Os propietarios do polígono poderán incorporarse con igualdade de dereitos e obrigacións á xunta de
compensación, se non o fixesen nun momento anterior, dentro do prazo dun mes a partir do acordo de
aprobación definitiva dos estatutos e bases de actuación da xunta de compensación ou da certificación
administrativa de aplicación a este polígono concreto das bases e estatutos aprobados con carácter xeral polo
municipio. 

d) As empresas urbanizadoras do polígono poderán incorporarse con igualdade de dereitos e obrigacións á xunta
de compensación, se non o fixesen nun momento anterior, dentro do prazo dun mes a partir do acordo de
aprobación definitiva dos estatutos e bases de actuación da xunta de compensación ou da certificación
administrativa de aplicación a este polígono concreto das bases e estatutos aprobados con carácter xeral polo
municipio. 

11. 11-Como se aproba unha Lei Orgánica?
a) Coa maioría simple no Congreso dos Diputados.

b) Con maioría absoluta no Congreso dos Diputados.

c) Non é aprobada no Congreso dos Diputados.

d) Ningunha das tres anteriores e certa.
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12. 12-Que artigo da Constitución recoñece ao Goberno a facultade de dictar disposicions lexislativas baixo a forma de
Decretos-leis?
a) Artigo 75

b) Artigo 81

c) Artigo 86

d) Artigos 81 e 86

13. 13-Unha disposición normativa de carácter xeral e de rango inferior a Lei emanada do poder executivo en virtude da
sua potestade reglamentaria, dícese que é…
a) Decreto lexislativo

b) Regulamento

c) Decreto Lei

d) As tres anteriores son correctas.

14. 14-Cal dos seguintes elementos non forma parte de Municipio?
a) A organización

b) O territorio

c) A poboación

d) O distrito

15. 15-Na inscripción no Padrón Municipal de Habitantes, no é obrigatorio aportar datos sobre…
a) O domicilio habitual

b) Certificado ou título escolar ou académico que posexa

c) Nacionalidade

d) Todos as anteriores son obrigatorias.

16. 16-A creación ou supresión de Municipios, así como a alteración de términos municipais establécese no ….
a) Art. 13 da Lei de Bases de Réximen Local

b) Art. 12 da Lei de Bases de Réximen Local

c) Art. 137 da Constitución Española

d) Art. 140 da la Constitución Española

17. 17-Durante o seu mandato, cantas mocions de censura pode suscribir un concelleiro?
a) 1

b) 2

c) 4

d) d. As que considere oportunas

18. 18-Nun municipio con 22.000 residentes, cantos concelleiros se elixen nunhas elecciones municipais?
a) 19

b) 25

c) 21

d) d. En proporción ao número de votantes nas mesmas.

19. 19-A Xunta de Goberno Local dun Municipio, é obrigatoria…
a) En todos os Municipios.

b) En todos cuxa poboación sexa superior a 5.000 habitantes.

c) Nos de menos de 5.000 habitantes, cuando así o dispoña o seu regulamento orgánico ou sexa acordado polo
Pleno.

d) As respostas B e C son correctas
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20. 20-O tempo que debe mediar, como mínimo para a convocatoria dun Pleno ordinario é de:
a) 2 días

b) 24 horas

c) 3 días

d) O tempo necesario para ver a documentación.

21. 21-De acordo co artigo 13 do Tratado da Unión Europea versión consolidada, son institucións da Unión. Sinale a
resposta incorrecta:
a) Parlamento Europeo

b) Tribunal de Contas

c) Consello Europeo

d) Comité Económico e Social

22. 22-De conformidade co artigo 42,2 da Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Re;xime Local (en
adiante, LRBRL), sinale a resposta correcta:
a) A iniciativa para a creación dunha comarca poderá partir dos propios Municipios interesados. En calquer caso,

non poderá crearse a comarca si a elo se opoñen expresamente as dúas quintas partes dos Municipios que
deberan agruparse nela, sempre que, neste caso, tales Municipios representen alomenos á metade do censo
electoral do territorio correspondente. Cando a comarca deba agrupar a Municipios de máis dunha Provincia,
será necesario o informe favorable das Diputacións Provinciais a cuxo ámbeto territorial pertenzan tales
Municipios.

b) La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente la mitad de los Municipios que debieran
agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos las dos quintas partes del
censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una
Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial
pertenezcan tales Municipios.

c) A iniciativa para a creación dunha comarca poderá partir dos propios Municipios interesados. En calquer caso,
non poderá crearse a comarca si a elo se opoñen expresamente a metade dos Municipios que deberan
agruparse nela, sempre que, neste caso, tales Municipios representen alomenos as dúas quintas partes do
censo electoral do territorio correspondente. Cando a comarca deba agrupar a Municipios de máis dunha
Provincia, será necesario o informe favorable das Diputacións Provinciais a cuxo ámbeto territorial pertenzan
tales Municipios.

d) A iniciativa para a creación dunha comarca poderá partir dos propios Municipios interesados. En calquer caso,
non poderá crearse a comarca si a elo se opoñen expresamente a metade dos Municipios que deberan
agruparse nela, sempre que, neste caso, tales Municipios representen alomenos á metade do censo electoral
do territorio correspondente. Cando a comarca deba agrupar a Municipios de máis dunha Provincia, será
necesario o informe favorable das Diputacións Provinciais a cuxo ámbeto territorial pertenzan tales Municipios.

23. 23-Os Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes deberán prestar, entre outros, os seguintes servicios:
a) Cementerio, transporte urbán de viaxeiros e medio ambente urbán

b) Alumeado, parque e biblioteca público

c) Protección civil, servicios sociais e prevención e extinción de incendios

d) Todas son correctas

24. 24-Xunto cos suxeitos lexitimados no réxime xeral do proceso contencioso-administrativo, poderán impugnar os
actos e acordos das Entidades Locais que incurran en infracción do ordeamento xurídico:
a) A Administración do Estado e a das Comunidades Autónomas

b) Os membros das corporacións que houberan votado en contra de tales actos e acordos

c) Os membros das corporacións que houberan votado en contra ou se abstiveran na votación de tales actos e
acordos

d) a e b son correctas
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25. 25-O Real Decreto 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Ley de Contratos do
Sector Público (en adiante,TRLCSP) sinala que o prazo de inicio da execución do contrato na tramitación de
a) 15 días naturáis dende a formalización

b) 15 días hábiles dende a adxudicación

c) 15 días hábiles dende a formalización

d) 15 días naturáis dende a adxudicación

26. 26-Seguindo co TRLCSP, a propósito da procedencia e límites da revisión de precios nos contratos do sector
público, non se considerarán revisables, en ningún caso. Sinale a resposta incorrecta:
a) Os costes asociados ás amortizacións

b) Os gastos xerais ou de estructura

c) Os costes de man de obra

d) O beneficio industrial

27. 27-A Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, recolle no seu artigo 8 os
principios aos que debe axustarse a xestión e administración dos bens e dereitos patrimoniáis das Administracións
Públicas, entre os cales non se atopan os principios de:
a) Inalienabilidade, inembargabilidade e imprescriptibilidade

b) Identificación e control a través de inventarios ou rexistros adecuados

c) Colaboración e coordinación entre as diferentes Administracións Públicas

d) Eficacia e rentabilidade na explotación destos bens e dereitos

28. 28-De acordo co artigo 75 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens
das Entidades Locais, o uso constituido pola ocupación dunha porción de dominio público de modo que limite o
exclúa a utilización polos demáis interesados e que, a súa vez, fora conforme co destino principal do dominio
a) uso común xeral

b) uso común especial

c) uso privativo normal

d) uso privativo anormal

29. 29-O artigo 30 da Lei 40/2015, de 1 de octubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (en adiante Lei 40/2015)
indica que o prazo de prescripción das infraccións administrativas comenzará a contarse:
a) Dende o día seguinte a aquél no que a infracción se hubese cometido

b) No caso de infraccións continuadas o permanentes, o prazo comenzará a correr dende que finalizou a conducta
infractora

c) a e b son correctas

d) a e b son incorrectas

30. 30-Conforme o artigo 33,1 da Lei 40/2015, cando da xestión dimanante de fórmulas conxuntas de actuación entre
varias Administracións Públicas se derive responsabilidade nos térmos previstos en dita norma, as Administracións
interviñentes responderán frente o particular, en todo caso:
a) De forma mancomunada

b) De forma subsidiaria

c) De forma solidaria

d) De forma coordinada

31. 31-Segundo o artigo 36 da Lei Orgánica 1/1981 do Estatuto de Autonomía para Galicia, a Comunidade Autónoma
a) Celebrar acordos con outras comunidades autónomas para a xestión e prestación de servizos propios da

exclusiva competencia das mesmas, sen necesidade de comunicalo ao Parlamento.
b) Establecer acordos de cooperación con outras Comunidades Autónomas, sen autorización previa ao

Parlamento.
c) Solicitar ao Estado a transferencia ou delegación de competencias non asumidas neste Estatuto.

d) As respostas a) e b) son certas.
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32. 32-Os remanentes de crédito están constituídos por:
a) Os saldos de créditos definitivos non afectados ao cumprimento das obrigas recoñecidas.

b) As existencias en tesourería.

c) As obrigas orzamentarias pendentes de pago e os dereitos orzamentarios liquidados durante o exercicio
pendentes de cobro.

d) As respostas b) e c) son certas.

33. 33-As Corporacións Locais Municipais poden establecer e esixir contribucións especiais cando:
a) Establezan ou amplien servizos públicos locais, sempre que deriven nun beneficio ou nun aumento de valor dos

bens de certos obrigados tributarios.
b) Prestar un servizo público da súa competencia.

c) Prestar servizos de ensinanzas especiais en establecementos docentes locais e polos dereitos de exame en
convocatorias públicas.

d) As respostas b) e c) son certas.

34. 34-Se ao inicio do exercicio económico a entidade local non ten o orzamento correspondente aprobado
a) Considerarase automaticamente prorrogado o do exercicio anterior ata o límite global dos seus créditos

definitivos.
b) Non pode facer pagos ou ingresos ata que sexa aprobado o orzamento Xeral para o exercicio.

c) Só poderán facer pagos ao persoal.

d) Ningunha das respostas anteriores é certa.

35. 35-Se a administración ten que notificar a un interesado descoñecido, a notificación farase da seguinte forma:
a) Publicarase únicamente un anuncio no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma ou da Provincia e no taboleiro

de edictos do Concello do último domicilio do interesado ou do Consulado o Sección Consular da Embaixada
correspondente.

b) Cada Administración Pública establecerá a súa forma de notificación, non sendo necesaria a súa publicación no
Boletín Oficial do Estado.

c) A notificación farase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado e noutros medios que
considere a Administración.

d) A publicación farase no Boletín Oficial da Provincia do último domicilio do interesado.

36. 36-En qué supostos non poden as Administracións practicar as notificacións por medios electrónicos:
a) Aquelas nas que o acto a notificar vaia acompañado de elementos que sexan susceptibles de conversión en

formato electrónico.
b) As que non conteñan medios de pago a favor dos obrigados, tales como cheques.

c) Aquelas nas que o acto a notificar vaia acompañado de elementos que non sexan susceptibles de conversión
en formato electrónico.

d) As respostas anteriores non son certas.

37. 37-En qué artigo da Lei 3/1983, de 15 de xuño, de normalización lingüística, se determina que o galego é lingua
oficial das institucións da Comunidade Autónoma, da súa Administración, da Administración Local e das Entidades
Públicas dependentes da Comunidade Autónoma:
a) Artigo 9

b) Artigo 4

c) Artigo 20

d) Artigo 13

38. 38-Cales dos seguintes impostos poderán establecer e esixir os concellos:
a) Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

b) Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.

c) Imposto sobre Benes Inmobles de natureza urbana

d) As respostas anteriores son todas certas.
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39. 39-As cotas, prestacións e gastos sociais a cargo da entidade local, en qué capítulo do orzamento de gastos se
a) No Capítulo 1

b) No Capítulo 2

c) No Capítulo 3

d) No Capítulo 5

40. 40-A administración poderá adquirir compromisos de gastos con carácter plurianual nos seguintes casos:
a) Sempre que a súa execución se inicie no seguinte exercicio e que sexa destinado a inversión reais.

b) Sempre que a súa execución se inicie no propio exercicio e destinado ao pago de cotas pendentes a
Seguridade Social.

c) Sempre que a súa execución se inicie no propio exercicio e que se atope en algúns dos casos establecidos no
artigo 80 do Real Decreto 500/1990.

d) Ningunha das respostas é certa.

41. 41-Respeto da práctica das notificacións en papel, o artigo 42,2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, indica:
a) Cando a notificación se practique no domicilio do interesado, de non se encontrar presente este no momento de

entregarse a notificación, poderá facerse cargo dela calquera persoa maior de trece anos que se encontre no
domicilio e faga constar a súa identidade. Se ninguén se fixer cargo da notificación, farase constar esta
circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se tentou a notificación, tentativa que se repetirá por
unha única vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes. En caso de que a primeira tentativa de
notificación se realizase antes das quince horas, a segunda tentativa deberase realizar despois das quince
horas e viceversa, deixando en todo caso ao menos unha marxe de diferenza de tres horas entre ambas as
tentativas de notificación. Se a segunda tentativa tamén resultara infrutuosa, procederase na forma prevista no
artigo 44.

b) Cando a notificación se practique no domicilio do interesado, de non se encontrar presente este no momento de
entregarse a notificación, poderá facerse cargo dela calquera persoa maior de trece anos que se encontre no
domicilio e faga constar a súa identidade. Se ninguén se fixer cargo da notificación, farase constar esta
circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se tentou a notificación, tentativa que se repetirá por
unha única vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes. En caso de que a primeira tentativa de
notificación se realizase antes das quince horas, a segunda tentativa deberase realizar despois das quince
horas e viceversa, deixando en todo caso ao menos unha marxe de diferenza de dos horas entre ambas as
tentativas de notificación. Se a segunda tentativa tamén resultara infrutuosa, procederase na forma prevista no
artigo 44.

c) Cando a notificación se practique no domicilio do interesado, de non se encontrar presente este no momento de
entregarse a notificación, poderá facerse cargo dela calquera persoa maior de catorce anos que se encontre no
domicilio e faga constar a súa identidade. Se ninguén se fixer cargo da notificación, farase constar esta
circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se tentou a notificación, tentativa que se repetirá por
unha única vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes. En caso de que a primeira tentativa de
notificación se realizase antes das quince horas, a segunda tentativa deberase realizar despois das quince
horas e viceversa, deixando en todo caso ao menos unha marxe de diferenza de tres horas entre ambas as
tentativas de notificación. Se a segunda tentativa tamén resultara infrutuosa, procederase na forma prevista no
artigo 44.

d) Cando a notificación se practique no domicilio do interesado, de non se encontrar presente este no momento de
entregarse a notificación, poderá facerse cargo dela calquera persoa maior de catorce anos que se encontre no
domicilio e faga constar a súa identidade. Se ninguén se fixer cargo da notificación, farase constar esta
circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se tentou a notificación, tentativa que se repetirá por
unha única vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes. En caso de que a primeira tentativa de
notificación se realizase antes das quince horas, a segunda tentativa deberase realizar despois das quince
horas e viceversa, deixando en todo caso ao menos unha marxe de diferenza de catro horas entre ambas as
tentativas de notificación. Se a segunda tentativa tamén resultara infrutuosa, procederase na forma prevista no
artigo 44.
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42. 42-Non son nulos de pleno dereito os actos administrativos que:
a) Non sexan constitutivos de infracción penal

b) Lesionen os dereitos e liberdades susceptibles do amparo constitucional

c) Teñan un contido imposible

d) Fosen ditadas prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido

43. 43-O acceso aos documentos que conteñan datos referentes á intimidade das persoas está reservado:
a) Únicamente a estas persoas

b) Ás mesmas persoas e aos seus familiares máis achegados

c) Aos terceiros que acrediten interese lexítimo e directo.

d) A calquera persoa que sexa parte do procedemento.

44. 44-Cando un procedemento se inicia por denuncia, enténdese que se iniciou:
a) De oficio

b) a instancia de parte

c) Non se pode iniciar por denuncia

d) Ningunha das respostas é a correcta

45. 45-A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,
a) 133 artigos, distribuidos en sete títulos, cinco disposicións adicionais, cinco disposicións transitorias, unha

disposición derogatoria, e sete disposicións finais.
b) 135 artigos, distribuidos en sete títulos, cinco disposicións adicionais, cinco disposicións transitorias, unha

disposición derogatoria, e sete disposicións finais.
c) 134 artigos, distribuidos en oito títulos, cinco disposicións adicionais, catro disposicións transitorias, unha

disposición derogatoria, e sete disposicións finais.
d) Ningunha das respostas é correcta .

46. 46-As Administracións Públicas poderán acordar a tramitación simplificada do procedemento administrativo común:
a) Únicamente de oficio, cando razóns de interese público así o aconsellen

b) Únicamente previa solicitude do interesado, na que motive suficientemente a falta de complexidade do asunto

c) De oficio ou por solicitude do interesado, cando razóns de interese público ou a falta de complexidade do
procedemento así o aconsellen

d) Todas as anteriores son incorrectas

47. 47-O prazo para interposición dun recurso de alzada, se o acto fora expreso, é de:
a) un mes, transcorrido este prazo sen se ter interposto o recurso, a resolución será firme para todos os efectos.

b) un mes, transcorrido este prazo sen se ter interposto o recurso, a resolución será firme únicamente en vía
administrativa.

c) tres meses, transcorrido este prazo sen se ter interposto o recurso, a resolución será firme para todos os
efectos.

d) tres meses, transcorrido este prazo sen se ter interposto o recurso, a resolución será firme únicamente en vía
administrativa.

48. 48-O prazo para interpor o recurso extraordinario de revisión cando a resolución impugnada, de acordo con
sentencia xudicial firme, ditouse como consecuencia de prevaricación será de:
a) Catro anos, desde que a sentencia xudicial se fixo firme

b) Tres meses, desde que a sentencia xudicial se fixo firme

c) Seis meses, desde que a sentencia xudicial se fixo firme

d) Un ano, desde que a sentencia xudicial se fixo firme
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49. 49-Qué título do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubre, polo que se aprueba o Texto Refundido da Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público trata “Persoal ao Servizo das Administracións Públicas”?
a) Título II

b) Título III

c) Título V

d) Ningunha das respostas é a correcta.

50. 50-As Xuntas de Persoal constituiranse en unidades electorais que conten cun censo mínimo de:
a) 25 funcionarios

b) 50 funcionarios

c) 100 funcionarios

d) 200 funcionarios

51. 1ª RESERVA - Nos Municipios de réxime xeral corresponde ao Alcalde, entre outras. Sinale a respuesta incorrecta:
a) Dirixir o goberno e a administración municipal

b) Dictar bandos

c) A aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión
e estén previstos no orzamento

d) A declaración de lesividade dos actos do Concello

52. 2ª RESERVA - Conforme o Real Decreto 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Ley
de Contratos do Sector Público, indique cal é o prazo máximo para a adxudicación, dende a apertura das
proposicións, cando hay unha pluralidad de criterios, e salvo que se establecera outro nos pregos:
a) 15 días

b) 30 días

c) 1 mes

d) 2 meses

53. 3ª RESERVA - Segundo o artigo 90.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, a resolución que poña fin a un procedemento sancionador será executiva:
a) Cando non quepa contra ela ningún recurso ordinario en vía administrativa

b) Cando non quepa contra ela ningún recurso en vía administrativa ou xudicial

c) Ao día seguinte á súa adopción polo órgano competente

d) Ao día siguiente á súa notificación ó interesado

54. 4ª RESERVA - De acordo co artigo 288 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea versión consolidada, para
exercer as competencias da Unión, as instituciones adoptarán:
a) Regulamentos e Decretos

b) Regulamentos, Directivas e Decretos

c) Regulamentos, Directivas, Decisións, Recomendacións e Dictámenes

d) Regulamentos, Directivas, Decretos, Asesorías, Recomendacións e Dictámenes
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