
 

Selección e nomeamento como funcionario/a interino/a ata a cobertura de vacante, 

dun/dunha técnico/a de recursos humanos (RRHH), pertencente á escala de 

administración xeral, subescala xestión, subgrupo A2, do Concello de Teo (convocadas 

por Resolución da Alcaldía do 16/02/2018, BOP nº 43 do 02/03/2018) 

ANUNCIO. 

Publícase o 1er exercicio da fase de oposición (cuestionario tipo test), efectuado o 

26/09/2018; xunto co exercicio publícase a plantilla daquel (marcadas as respostas 

correctas en amarelo no propio exercicio): 

1.- A Constitución, ten un valor normativo directo? 

a) Non, debido a que ha de desenvolverse regulamentariamente. 

b) Non, xa que existen leis de desenvolvemento. 

c) Si. 

d) Soamente na súa parte orgánica. 

2.-De cantos títulos consta a Constitución española de 1978? 

a) de trece títulos. 

b) de dez títulos. 

c) de doce títulos. 

d) de once títulos. 

3.-Que título da Constitución española de 1978 está dedicado á organización 

territorial do Estado? 

a) O título IX 

b) O título VII 

c) O título VI 

d) O título VIII. 

4.-Son Entidades locais territoriais: 

a) o municipio, a provincia, as illas, as Entidades de ámbito territorial inferior, as 

Comarcas, Áreas metropolitanas e Mancomunidades. 

b) O municipio, a provincia e as illas. 

c) O municipio e as illas, e as restantes entidades son entes territoriais menores. 

d) Son correctas as respostas a) e c). 

  



 
5.-A potestade normativa dos entes locais é unha manifestación do principio de: 

a) Coordinación. 

b) Autonomía local. 

c) Eficacia. 

d) Cooperación. 

6.-Á provincia dedícalle a  LRBRL o seu Título: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

7.-Os elementos de Municipio son: 

a) O territorio, a poboación e o poder municipal. 

b) O territorio, a poboación, a organización e a facenda ou patrimonio. 

c) A organización, os bens de que dispón e o territorio sobre o que se asenta. 

d) O territorio, a poboación e a organización. 

8.- Segundo o artigo 20 da  LBRL 7/1985, a organización municipal responde ás 

seguintes regras:  

a) O Alcalde, os Tenentes de Alcalde e o Pleno existen en todos os concellos. 

b) A Xunta de Goberno Local existe en todos os municipios con poboación superior a 

5.000 habitantes  e nos de menos, cando así o dispoñan as Ordenanzas ou o acorde 

o Pleno. 

c) A Xunta de Goberno Local existe en todos os municipios con poboación superior a 

5.000 habitantes e nos de menos, cando así o dispoña o seu Regulamento orgánico 

ou o acorde o Pleno. 

d) Son correctas as respostas a) e c). 

9.- O procedemento de aprobación das ordenanzas municipais está regulado en: 

a) o artigo 17 da LBRL. 

b) o artigo 49 da LBRL. 

c) o artigo 70 da LBRL. 

d) o artigo 52 da LBRL. 

10.- O Estatuto de autonomía de Galicia consta de: 

a) Título preliminar, 5 títulos, 4 disposicións adicionais e 7 disposicións transitorias. 

b) Título preliminar, 5 títulos, 2 disposicións adicionais e 5 disposicións transitorias. 

c) Título preliminar, 5 títulos, 2 disposicións adicionais e 5 disposicións transitorias 

d) Título preliminar, 5 títulos, 2 disposicións adicionais e 3 disposicións transitorias 



 
11.- Ten a Administración Pública a obriga de resolver expresamente? 

a) Si, sempre. 

b) Non. 

c) Sempre, agás que o procedemento administrativo termine por pacto ou por 

convenio. 

d) Sempre, salvo que o procedemento administrativo termine por pacto ou por convenio 

ou se trate de procedementos administrativos relativos a dereitos sometidos 

unicamente ao deber de declaración responsable ou deber de comunicación á 

Administración. 

12.-Un acto administrativo ditado por un órgano que non ten competencia 

xerárquica é: 

a) Nulo. 

b) Anulable. 

c) Válido. 

d) Nulo, en caso de falta de competencia manifesta. 

13.- O prazo para a interposición do recurso de alzada será de: 

a) Un mes. 

b) Un mes, se o acto fose expreso. 

c) Tres meses. 

d) 10 días.  

14.- O recurso de reposición interponse ante:  

a) O órgano superior xerárquico que ditou o acto recorrido. 

b) O mesmo órgano que ditou o acto recorrido. 

c) O órgano que ditou o acto recorrido ou o seu superior xerárquico. 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.  

15.- A revisión de oficio do artigo 106 da  LPC poderá empregarse para revisar: 

a) Actos favorables nulos de pleno dereito. 

b) Actos desfavorables nulos de pleno dereito. 

c) Actos favorables e desfavorables nulos de pleno dereito. 

d) Actos favorables e desfavorables incursos en calquera infracción do ordenamento 

xurídico. 

  



 
16.- O Consello de Transparencia e Bo Goberno ten como funcións: 

a) Avaliar o grao de aplicación desta Lei. Para iso, elaborará anualmente unha memoria 

na que se incluirá información sobre o cumprimento das obrigacións previstas e que 

será presentada ante as Cortes Xerais. 

b) Adoptar criterios de interpretación uniforme das obrigas contidas nesta Lei. 

c) Velar polo cumprimento das obrigas de publicidade contidas no capítulo II do título I 

de acordo co previsto no artigo 9 desta Lei. 

d) Coñecer das reclamacións que se presenten en aplicación do artigo 24 desta Lei.  

17.- A entrada en vigor das notificacións electrónicas producirase:  

a) Ao mes seguinte da publicación da lei. 

b) O 2 de outubro de 2018. 

c) O 2 de outubro de 2017. 

d) O 1 de xaneiro de 2018. 

18.-Sinala a resposta correcta: 

a) Os actos das Administracións Públicas suxeitos ao dereito Administrativo 

presumiranse válidos e producirán efectos desde a data en que se diten, salvo que 

neles dispóñase outra cousa. 

b) Os actos das Administracións Públicas suxeitos ao dereito Administrativo 

presumiranse válidos e producirán efectos desde a data en que se diten. 

c) Os actos das Administracións Públicas suxeitos ao dereito Administrativo 

presumiranse válidos e producirán efectos desde o día seguinte ao que se diten, 

salvo que neles dispóñase outra cousa. 

d) Os actos das Administracións Públicas suxeitos ao dereito Administrativo 

presumiranse válidos e producirán efectos desde o día seguinte a que se diten. 

19.-O tratamento dos datos de carácter persoal requirirá o consentimento 

inequívoco do afectado.  

a) Sempre. 

b) Será preciso o consentimento cando os datos de carácter persoal se recollan para 

o exercicio das funcións propias das Administracións públicas no ámbito das súas 

competencias. 

c) O consentimento nunca pode ser revogado. 

d) Sempre, salvo que unha lei dispoña outra cousa. 

20.-Son servizos da sociedade da información: 

a) A contratación de bens e servizos por vía electrónica. 

b) Os servizos prestados por fax. 

c) Os servizos prestados por télex. 

d) Os servizos de radiodifusión sonora. 



 
21.- A Lei reguladora das Bases do réxime local reserva para o persoal funcionario 

de carreira: 

a) Exclusivamente o exercicio das funcións que impliquen a participación directa ou 

indirecta no exercicio das potestades públicas ou en salvagarda dos intereses xerais  

b) Exclusivamente o exercicio das funcións que impliquen a participación directa no 

exercicio das potestades públicas ou en salvagarda dos intereses xerais  

c) Exclusivamente o exercicio das funcións que impliquen a participación directa no 

exercicio das potestades públicas  

d) Exclusivamente o exercicio das funcións que impliquen a participación directa ou 

indirecta no exercicio das potestades públicas  

22.- Segundo a Lei reguladora das Bases do réxime local, a masa salarial do 

persoal laboral do sector público local: 

a) Aprobarase anualmente e publicarase no Boletín Oficial do Estado e no Taboleiro 

de Edictos do Concello no prazo dun mes  

b) Aprobarase anualmente e publicarase na sede electrónica da Corporación e no 

Boletín Oficial da Provincia no prazo de 20 días  

c) Aprobarase mensualmente e publicarase na sede electrónica da Corporación e no 

Boletín Oficial da Provincia no prazo de 20 días  

d) Aprobarase mensualmente e publicarase no Boletín Oficial do Estado e no Taboleiro 

de Edictos do Concello no prazo dun mes  

23.- Segundo a normativa de réxime local, as funcións que impliquen exercicio de 

autoridade quedan reservadas a: 

a) Funcionarios de administración local con habilitación nacional  

b) Persoal funcionario  

c) Persoal eventual  

d) Persoal laboral fixo e persoal funcionario de carreira  

24.- Segundo a Constitución española, é competencia exclusiva do Estado: 

a) A lexislación sobre o réxime estatutario dos seus funcionarios  

b) A lexislación sobre as bases do réxime xurídico dos empregados públicos  

c) A lexislación sobre o réxime xurídico dos empregados públicos  

d) A lexislación sobre as bases do réxime estatutario dos seus funcionarios  

  



 
25.- O persoal que en virtude de nomeamento e con carácter non permanente, só 

realiza funcións expresamente cualificadas como de confianza ou asesoramento 

especial denomínase: 

a) Persoal eventual  

b) Persoal laboral fixo  

c) Persoal funcionario interino  

d) Persoal laboral temporal  

26.- O texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público dispón que o 

persoal laboral ao servizo das Administracións Públicas pode ser contratado: 

a) Exclusivamente con contratos fixos  

b) Exclusivamente con contratos fixos e indefinidos  

c) En calquera das modalidades de contratación de persoal previstas na lexislación 

laboral  

d) Exclusivamente con contratos fixos, indefinidos e temporais nas modalidades de 

formación, prácticas e de substitución. 

27.- Segundo a normativa aplicable, o persoal laboral ao servizo das entidades 

locais clasifícase en: 

a) Fixo, indefinido, interino, eventual e temporal  

b) Fixo e temporal  

c) Fixo, indefinido e temporal  

d) Fixo, indefinido, interino e temporal  

28.- Segundo a normativa de réxime local, os concellos con poboación superior a 

5.000 e non superior a 10.000 habitantes poderán incluír nos seus persoais postos 

de traballo de persoal eventual por un número que non poderá exceder de: 

a) Dun  

b) De cinco  

c) De sete  

d) De dous 

29.- A definición contida no Texto Refundido do Estatuto Básico do empregado 

público, respecto do persoal que por razóns expresamente xustificadas de 

necesidade e urxencia, son nomeados para o desempeño de funcións propias de 

funcionarios de carreira, cando se dea  algunha das circunstancias alí previstas, 

correspóndese co: 

a) Persoal laboral fixo  

b) Persoal laboral temporal  

c) Persoal eventual  

d) Persoal funcionario interino  



 
30.- Segundo a Constitución española, o réxime xurídico do persoal ao servizo 

das Administracións Públicas: 

a) É exclusivamente o  funcionarial  

b) É preferentemente o  funcionarial  

c) É preferentemente o laboral  

d) É exclusivamente o laboral  

31.-Cando concorre causa grave de interese público derivada da alteración 

substancial das circunstancias económicas que lexitime o non cumprimento dun 

convenio colectivo municipal? 

a) Cando exista unha alteración substancial das circunstancias económicas 

b) Cando o concello de que se trate deba adoptar medidas ou plans de axuste. 

c) Cando o concello de que se trate deba adoptar medidas de reequilibrio das contas 

públicas ou de carácter económico-financeiro para asegurar a estabilidade 

orzamentaria ou a corrección do déficit público. 

d) As 3 anteriores son correctas. 

32.- Que principios rexen a negociación colectiva dos funcionarios públicos? 

a) Legalidade, obrigatoriedade, boa fe  negocial e publicidade. 

b) Transparencia, boa fe  negocial, cobertura orzamentaria, legalidade, obrigatoriedade 

e publicidade. 

c) Cobertura orzamentaria, legalidade, publicidade e boa fe  negocial. 

d) Legalidade, obrigatoriedade, cobertura orzamentaria, boa fe  negocial e publicidade 

33.-Se non hai acordo entre a administración correspondente e a maioría da 

representación sindical, Cando se inicia o proceso negociador? 

a) No prazo máximo de 1 mes desde que a maioría da representación sindical o 

promova. 

b) No prazo máximo de 2 meses desde que a maioría da representación sindical o 

promova. 

c) No prazo máximo de 1 mes desde que a maioría dunha das partes lexitimadas o 

promova. 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

34.-Cantos representantes terá a Xunta de Persoal dun concello que conta con 54 

funcionarios? 

a) 3 

b) 5 

c) 4 

d) 7 



 
35.-Hai modificación substancial das condicións de traballo cando afecta a: 

a) Xornada, retribucións, rendemento e desprazamento temporal do traballador 

b) Réxime de traballo a quendas. 

c) Só cando afecta a xornada e retribucións 

d) Só cando afecta á modalidade contractual. 

36.-O modelo 190, de retencións e ingresos a conta dos rendementos do traballo, 

haberá de presentarse: 

a) Nos primeiros vinte días naturais do mes seguinte ao da nómina mensual 

b) Entre os días 1 e 31 de xaneiro de cada ano, en relación con cantidades e ingresos 

do ano inmediatamente anterior 

c) Trimestralmente, no primeiros vinte días naturais do último mes de cada trimestre 

b) Entre os días 1 e 31 de decembro, en relación coas cantidades do ano en curso. 

37.-Un posto de traballo que se dedique no concello de Teo á realización de tarefas 

de contabilidade: 

a) Pode ser cuberto por persoal funcionario ou laboral indistintamente 

b) Preferentemente será cuberto por persoal funcionario. 

c) Ao ser un posto de carácter instrumental, pode ser cuberto por persoal laboral 

d) Exclusivamente pode ser cuberto por persoal funcionario 

38.-Cando pode o concello acudir a empresas de traballo temporal para contratar 

persoal? 

a) Cando non existan listas de agarda da categoría na que se precisa a contratación 

b) Cando o servizo público de emprego non dispón de candidatos idóneos 

c) En ningún caso 

d) Cando exista unha necesidade urxente e inaprazable 

39.-Cantos graos de ascenso contempla como mínimo a lexislación galega no 

sistema de carreira horizontal para cada corpo ou escala: 

a) 3 

b) 5 

c) 6 

d) 9 

  



 
40.- A un funcionario do concello de Coristanco impúxoselle o 9 de agosto de 2018 

unha sanción por aceptar un agasallo en condicións vantaxosas máis aló dos 

usos habituais, sociais e de cortesía.  Cal é o prazo de prescrición da devandita 

sanción? 

a) Dous anos 

b) Un ano 

c) Tres anos 

d) Seis meses 

41.- Un arquitecto técnico ao servizo dunha Administración local pertencerá ao 

subgrupo: 

a) A1. 

b) A2. 

c) B. 

d) C1. 

42.- O sistema normal de provisión de postos de traballo é: 

a) O concurso. 

b) O concurso-oposición. 

c) A oposición. 

d) A libre designación. 

43.- Os cadros de persoal municipais aprobaranse: 

a) Anualmente. 

b) Con ocasión da aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado. 

c) Coa Oferta de Emprego Público do Estado. 

d) Trimestralmente. 

44.- Os membros da Policía Local pertencen a: 

a) A subescala de Servizos Especiais. 

b) A escala de Administración Especial. 

c) A subescala de Cometidos Especiais. 

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

  



 
45.- Se un Convenio Colectivo dunha Corporación Local contradí o disposto no 

Estatuto dos Traballadores: 

a) Aplícase con preferencia o segundo. 

b) Ao ser fonte máis inmediata que regula esta relación laboral, prevalece sobre o 

Estatuto nos puntos onde beneficie ao traballador. 

c) É nulo de pleno dereito. 

d) Debe ser sometido a ratificación da Autoridade Laboral. 

46.- O persoal laboral, a diferenza dos funcionarios, nas súas relacións laborais, 

ten dereito a: 

a) Negociación colectiva. 

b) Libre sindicación. 

c) Promoción profesional. 

d) Todas son correctas. 

47.- Os funcionarios que desenvolvan tarefas que son obxecto dunha carreira para 

cuxo exercicio esixen as leis estar en posesión de determinados títulos 

académicos ou profesionais superiores, pertencen á: 

a) Escala Técnica da Administración Xeral. 

b) Escala Administrativa de Administración Especial. 

c) Subescala de Servizos Especiais de Administración Especial. 

d) Subescala Técnica de Administración Especial. 

48.- A que criterios se axustarán as Corporacións Locais para a formulación da 

súa oferta de emprego público? 

a) Aos fixados na normativa básica estatal. 

b) Aos fixados na normativa das Comunidades Autónomas. 

c) Aos seus propios criterios. 

d) Aos fixados pola Organización Internacional do Traballo (OIT). 

49.- Cando un funcionario sexa elixido para un cargo público que imposibilite a 

asistencia ao traballo, quedará en situación de: 

a) Excedencia forzosa. 

b) Excedencia voluntaria. 

c) Servizos especiais. 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

  



 
50.- Por traslado de domicilio sen cambio de residencia, o funcionario ten dereito 

a un permiso de: 

a) Dez días. 

b) Tres días. 

c) Dous días. 

d) Un día. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1.- O funcionario declarado en situación de suspensión provisional ten dereito a 

percibir: 

a) A totalidade das súas retribucións. 

b) Só o soldo. 

c) As retribucións básicas e, no seu caso, as prestacións familiares por fillo a cargo. 

d) O 75% do soldo e a totalidade da axuda familiar. 

2.- Cal das seguintes materias non é obxecto de negociación colectiva? 

a) Os criterios xerais de acción social. 

b) As normas que fixen os criterios e mecanismos xerais en materia de avaliación do 

desempeño. 

c) A determinación de condicións de traballo do persoal directivo. 

d) Os criterios xerais sobre ofertas de emprego público. 

3.-Os dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas 

están relacionados en: 

a) Artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. 

b) Artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

c) Artigo 35 da Lei 7/1985, do 2 de abril. 

d) Artigo 15 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

4.-Na elaboración do orzamento municipal debe incorporarse:  

a) O organigrama de persoal. 

b) A relación de postos de traballo 

c) O anexo de persoal. 

d) Son certas as respostas b) e c). 

  



 
5.-Os suxeitos que son parte nun proceso contencioso-administrativo poden 

actuar persoalmente ou a través de representante: 

a) Falso. Non está permitida a participación de avogados nin procuradores nos 

contenciosos. 

b) Falso. Do mesmo xeito que ocorre nos procedementos administrativos, deben actuar 

representados por un procurador e asistidos por un avogado 

c) Verdadeiro. Esta é unha opción de todos os suxeitos que sexan parte nos mesmos 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

O secretario do tribunal, 

Dalmiro Núñez Méndez. 
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