
TEST DO PRIMEIRO EXERCICIO DO EXAME PARA “ UNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO LABORAL
TEMPORAL ADSCRITO AO DEPARTAMENTO DE SERVIZO SOCIAIS, DO CONCELLO DE ABEGONDO 

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR:

1.-  Segundo a ordenanza que regula a creación da oficina e rexistro de atención cidadán do Concello de
Abegondo, a información do Concello clasifícase en: 

a) Xeral e especial
b) Especial e particular
c) Xeral, especial e particular.
d) Xeral, particular e interna.

2.-   Segundo a ordenanza que regula a administración electrónica municipal, será de acceso libre para os
cidadáns, sen necesidade de identificación, a seguinte información: 

a) Calendario oficial do Concello
b) Noticias relacionadas coa Administración local.
c) Noticias relacionadas coa Administración autonómica.
d) As respostas a) e c) son correctas

3.-  Cal dos seguintes apartados non é información, económica e estatística na estrutura de transparencia
do Concello de Abegondo: 

a) Contratos
b) Ordenanzas fiscais
c) Convenios
d) Subvencións e axudas

4.-   Cal non é un trámite que se pode realizar na sede electrónica do Concello de Abegondo, no apartado
de circulación e vía pública son: 

a) Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para discapacitados
b) Comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis
c) Solicitude de acondicionamento camiños e terreos
d) Comunicación previa de obra de adecuación de local para actividade

5.- Cal  dos seguintes subapartados non forma parte da estrutura do apartado de información da sede
electrónica 

a) Protección de datos
b) Taboleiro de anuncios
c) Verificación de documentos
d) Validación de selos electrónicos



6.-  Segundo o regulamento orgánico do Concello de Abegondo, cal das seguintes atribución do alcalde  é
falsa 

a) Exercer a xefatura da Policía Municipal
b) A iniciativa para propor á Secretaría a declaración de lesividade en materias da competencia da

Alcaldía
c) Representar o Concello.
d) Sancionar  as  faltas  de  desobediencia  á  súa  autoridade  ou  por  infracción  das  ordenanzas

municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros órganos.

7.- A realización electrónica dos trámites administrativos no marco da Administración municipal rexerase
polos seguintes principios: 

a) Non discriminación por razón de uso de medios electrónicos
b) Trazabilidade dos procedementos e documentos administrativos
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas a) e b) non son correctas

8.- O sistema galego de servizos sociais rexerase polos principios de:
a) Universalidade e prevención
b) Acción integral e  personalizada
c) Equidade e equilibrio social
d) A y B son correctas

9.- En relación ás fases do procedemento administrativo, ¿Cal das seguintes afirmacións non é correcta?
a) Iniciado o procedemento, o órgano administrativo competente para a súa instrución, poderá adoptar,

de oficio ou a instancia de parte, as medidas provisionais que estime oportunas para asegurar a
eficacia da resolución que puidera recaer ou, se existisen elementos de xuízo suficientes.

b) A efectos da resolución do procedemento, solicitaranse aqueles informes que sexan preceptivos
polas disposicións legais, e os que se xulguen necesarios para resolver, citándose o precepto que
os esixa ou fundamentando, no seu caso, a conveniencia de reclamalos.

c) A Administración aceptará a desistencia ou a renuncia e declarará concluído o procedemento salvo
que, persoándose terceiras persoas interesadas, instasen estes á súa continuación no prazo de dez
días dende a notificación da desistencia.

d) Se a solicitude non reúne os requisitos esixidos requerirase á persoa interesada para que, no prazo
de  dez  días  subsane  as  faltas  ou  acompañe  os  documentos  preceptivos.  De  non  facelo  así
entenderase que desiste da súa petición, arquivándoa sen máis trámite. 

10.- Segundo o Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o
seu financiamento, é competencia das deputacións provinciais: 

a) Proporcionaranlles asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos na execución das súas
competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos por aqueles concellos con menos
de 20.000 habitantes.

b)  A planificación  territorial  das  dotacións  e  equipamentos  dos  servizos  sociais  comunitarios,  a
programación  xeral  da  súa  actividade  e  a  validación  do  proxecto  anual  de  servizos  sociais
comunitarios municipais que se regula no presente decreto.

c)  A creación, o mantemento e a xestión de centros e programas de servizos sociais comunitarios
específicos que, pola súa natureza, ámbito supramunicipal ou outras circunstancias debidamente
xustificadas no marco do Plan Estratéxico de Servizos Sociais, asuma a Xunta de Galicia.

d) O rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais comunitarios.



11.- Son competencias propias das Deputacións provincias
a) A asistencia económica e técnica aos municipios do seu territorio
b) A prestación de servizos públicos supracomarcais
c) A prestación de servizos públicos supranacionais
d) As tres respostas anteriores son correctas 

12.-   Segundo a Lei  7/1985,  de 2  de abril,  no réxime de concello  aberto,  o  goberno e administración
municipal corresponden:

a) Ao alcalde e unha asemblea veciñal
b) Ao alcalde.
c) Ao alcalde e ao pleno
d) Ao alcalde e a xunta de goberno local

13.- No  sistema  de  sevizos  sociais  a  detección  precoz  das  situacións  de  vulnerabilidade  evolutiva  e
trastornos do desenvolvemento pode producirse en:  

a) Rede de escolas infantís de Galicia
b) Rede de servizos sociais comunitarios
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas a) e b) non son correctas

14.- Cal  das  seguintes  afirmacións  non  é  causa  de  baixa  na  escola  infantil  municipal  segundo  o
Regulamento  de  organización  e  funcionamento  da  escola  infantil  municipal  Pasiños  do  Concello  de
Abegondo 

a) Por cumprimento da idade máxima regulamentaria. 
b) Por impago de cota establecida durante tres meses consecutivos ou tres alternos. 
c) Por comprobación de falsidade dos documentos presentados ou datos achegados. 
d) Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada. 

15.- A falta de firma da acta dunha sesión, ¿invalida a certificación que se expide de algún acordo adoptado
na sesión?

a) Si
b) Non
c) Non invalida pero si a fai anulable
d) Pode subsanarse coa firma de algún tenente de alcalde. 

16.- Respecto do funcionamento regular das institucións, o Rei: 
a) Arbitra e modera as mesmas
b) Modera e dirixe as mesmas
c) Impulsa e modera as mesmas
d) Modera e pacifica as mesmas

17.- En materia de tutela xudicial, todos teñen dereito:
a) Ao Xuíz ordinario predeterminado por la lei
b) Á defensa
c) Á asistencia de letrado
d) Todas as respostas anteriores son correctas



18.- Segundo  a  Lei  Reguladora  das  Bases  de  Réxime  Local,  onde  se  debe  publicar  o  cambio  de
denominación dun municipio? 

a) No Boletín Oficial da Provincia
b) En todos os boletíns oficiais
c) No Boletín oficial da Comunidade Autónoma
d) No Boletín Oficial do Estado

19.-¿Cal das seguintes non se considera un ente local territorial segundo a Lei de bases de Réxime Local? 
a) A illa
b) A provincia
c) As áreas metropolitanas
d) O Municipio

20.- Cal dos seguintes non é un órgano integrante do Parlamento? 
a) A Deputación permanente
b) A Mesa
c) O Portavoz do Congreso
d) As Comisións

21.- En que parroquia se encontra o monumento histórico-relixioso “os cruceiros bonitos”
a) Abegondo
b) Mabegondo
c) Bergondo
d) Cabanas

22.- A quen corresponde a prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción social, segundo a
Lei de Bases de Réxime Local : 

a) O Municipio en todo caso
b) A Comunidade Autónoma en todo caso
c) As Deputacións
d) Ningunha resposta anterior é correcta

23.- Na fase de creación ou apertura do expediente electrónico, leva a realización de accións. Cal das
seguintes non pertence a esta fase? 

a) Creación do obxecto administrativo dixital ‘expediente`
b) Creación do índice electrónico
c) Inclusión de novos documentos
d) As respostas anteriores non son correctas

24.- A notificación é un documento de 
a) Constancia 
b) Constancia e transmisión
c) Transmisión
d) Decisión e xuízo 



25.- Unha declaración de caducidade do procedemento é unha resolución 
a) De modificación
b) De ampliación
c) De suspensión do procedemento
d) Restritivas 

26.-  Segundo a Ordenanza reguladora do réxime interno do programa de axuda no fogar no Concello de
Abegondo, será función da traballadora familiar; 

a) A orientación  e  avaliación  das  actividades  da  vida  cotiá,  favorecendo  unha  normalización  no
funcionamento do fogar. 

b) Formulación de propostas de ampliación, redución ou suspensión do servizo se fose necesario. 
c) O seguimento dos casos atendidos. 
d) Ningunha resposta anterior é correcta

27.- Non é unha función básica dun sistema de información: 
a) Entrada e almacenamento de datos
b) Cálculo
c) Presentación da información
d) Notificacións

28.-  O centro social “O Salón” está situado na parroquia de:
a) Mabegondo
b) Abegondo
c) Meangos
d) Crendes

29. O padrón municipal conceptuase como:
       a) Documento público fehaciente 
       b) Rexistro administraivo
       c) Disposición regulamentaria.
       d) Directiva ordenadora

30.- “As administracións públicas promoverán o desenvolvemento dunha rede de servizos sociais  para
atender a menores, maiores e dependentes como medida de conciliación da vida laboral, familiar e persoal
de homes e mulleres no mundo rural” é unha acción administrativa que se recolle no artigo da Lei Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres relativo a:

      a) Sociedade da información
      b) Desenvolvemento rural
      c) Integración do principio de igualdade na política da saúde
      d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Abegondo a 4 de abril de 2018.


