1.- Segundo o art.º 130 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, cando poderá acordarse a medida preventiva ?
a) Cando da execución do acto puidese seguirse perturbación grave dos intereses
xerais ou de terceiro.
b) Cando se acorde por Xuíz ou Tribunal, logo de valoración cincunstanciada dos
intereses en conflito.
c) Cando a execución do acto ou a aplicación da disposición puidesen facer perder a
súa finalidade lexítima ao recurso.
d) Cando da execución do acto puidese seguirse perturbación grave dos intereses
xerais ou de terceiro, salvo que exista oposición por parte da Administración.

2.- En que casos poderán comparecer por si mesmos os funcionarios públicos ante a
xurisdición contencioso administrativa segundo o art.º 23.3 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa:
a) En defensa dos seus dereitos estatutarios, cando se refiran a cuestións de persoal
que non impliquen separación de empregados públicos inamovibles.
b) En defensa dos seus dereitos e liberdades públicas, cando se refiran a cuestións de
persoal que non impliquen separación de empregados públicos inamovibles.
c) En todo caso.
d) En ningún caso.

3.- No procedemento contencioso administrativo, de acordo co art.º 48 de a Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, quen é
o encargado de practicar as localizacións de cantos aparezan como interesados nel,
para que poidan comparecer como demandados:
a) O órgano xudicial, mediante citación.
b) O demandante.
c) O órgano xudicial, mediante a publicación no diario oficial que corresponda.
d) A Administración.
4.- Que prazo ten a administración para remitir o expediente, segundo a Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa?
a) 1 mes.
b) 20 días.
c) 15 días.
d) 2 meses contados desde o día seguinte á recepción do requirimento.

5.- Segundo o art.º 48.7 de a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, transcorrido o prazo de remisión do expediente sen
recibirse completo, reiterarase a reclamación, e se non se enviase no termo de dez
días:
a) O Xuíz ou Tribunal poñerá os feitos en coñecemento do Ministerio Fiscal.
b) Logo de apercibimento notificado persoalmente para formulación de alegacións,

impoñerase unha multa coercitiva de 300,50 a 1.202,02 € á autoridade ou empregado
responsable.
c) O Xuíz ou Tribunal poñerá os feitos en coñecemento do órgano administrativo
responsable da actuación, ao obxecto de que inicie o correspondente procedemento
disciplinario contra o funcionario responsable.
d) Impoñerase unha multa coercitiva de 300,50 a 1.202,02 € á autoridade ou
empregado responsable.

6.- Segundo o art.º 41 da Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal
Constitucional, serán susceptibles de amparo constitucional, nos casos e formas que
esta Lei establece, sen prexuízo da súa tutela xeral encomendada aos Tribunais de
Xustiza:
a) Os dereitos e liberdades do Capítulo II, Título I de la CE.
b) Os dereitos e liberdades recoñecidos na Constitución española.
c) Os dereitos e liberdades recoñecidos nos artigos 15 a 29 da Constitución. Igual
protección será aplicable á obxección de conciencia recoñecida no artigo 30 da
Constitución.
d) Os dereitos e liberdades recoñecidos nos artigos 14 a 29 da Constitución. Igual
protección será aplicable á obxección de conciencia recoñecida no artigo 30 da
Constitución.

7.- Non teñen a consideración de conflito constitucional, para os efectos do art.º 59 da
Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, os que opoñan:
a) Ao Valedor do pobo e ao Consello Xeral do Poder Xudicial.
b) Ao Congreso dos Deputados e ao Senado.
c) Ao Senado e ao Consello Xeral del Poder Xudicial.
d) Ao Senado e ao Goberno.

8.- Segundo o art.º 76 da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal
Constitucional, de que prazo dispón o Goberno na impugnación ante o Tribunal
Constitucional de disposicións sen forza de lei e resolucións das comunidades
autónomas prevista no artigo 161. 2 de la CE:
a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 15 días.

9.- Segundo o art.º 13 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o Regulamento
do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, os procedementos
sancionadores formalizaranse co contido mínimo seguinte:
a) Indicación do dereito a formular alegacións e á audiencia no procedemento e dos
prazos para o seu exercicio.

b) Medidas de carácter provisional que se acordasen polo órgano competente para
iniciar o procedemento sancionador, sen prexuízo das que se poidan adoptar durante
este de conformidade co artigo 15
c) Identificación da persoa ou persoas presuntamente responsables.
d) Todas as anteriores son correctas.
10.- Segundo o art.º 15 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o
Regulamento para o exercicio do procedemento da potestade sancionadora, as
medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar a eficacia da
resolución que puidese recaer, o bo fin do procedemento, evitar o mantemento dos
efectos da infracción e as esixencias dos intereses xerais poderán adoptarse:
a) En calquera momento, mediante acordo motivado.
b) Co acordo de iniciación do procedemento.
c) Co acordo de iniciación do procedemento ou nas actuacións previas de
investigación.
d) No acordo de nomeamento de instrutor, mediante resolución motivada,
correspondendo a este decidir o mantemento destas.

11.- Segundo o art.º 16 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o
Regulamento para o exercicio do procedemento da potestade sancionadora os
interesados dispoñerán dun prazo de........... para achegar cantas alegacións,
documentos ou informacións estimen convenientes e, se é o caso, propoñer proba
concretando os medios de que pretendan valerse:
a) 1 mes.
b) 15 días.
c) 10 días.
d) 30 días.

12.- Segundo o art.º 17.6 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o
Regulamento para o exercicio do procedemento da potestade sancionadora, cando a
valoración das probas practicadas poida constituír o fundamento básico da decisión
que se adopte no procedemento, por ser peza imprescindible para a avaliación dos
feitos:
a) Deberá incluírse na proposta de resolución.
b) Poderá omitirse na proposta de resolución pero non na resolución.
c) Deberá realizarse en resolución separada.
d) Deberá realizarse en resolución separada, salvo que non se produza indefensión.

13.- Segundo o art.º 19 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o
Regulamento para o exercicio do procedemento da potestade sancionadora, a
proposta de resolución notificarase aos interesados, indicándolles a posta de
manifesto do procedemento. Á notificación acompañarase unha relación dos
documentos obrantes no procedemento co fin de que os interesados poidan obter as
copias dos que consideren convenientes, concedéndoselles un prazo de................
para formular alegacións e presentar os documentos e informacións que consideren
pertinentes ante o instrutor do procedemento.
a) 1 mes.
b) 15 días.

c) 10 días.
d) 30 días.

14.- Segundo o art.º 20 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o
Regulamento para o exercicio do procedemento da potestade sancionadora:
a) Na resolución poderanse aceptar feitos distintos dos determinados na fase de
instrución do procedemento, sempre e cando se motiven debidamente.
b) Na resolución poderanse aceptar feitos distintos dos determinados na fase de
instrución do procedemento, sempre e cando se notifiquen ao inculpado para que
achegue cantas alegacións considere convenientes, concedéndoselle un prazo de dez
días.
c) Na resolución non se poderán aceptar feitos distintos dos determinados na fase de
instrución do procedemento, salvo os que resulten, no seu caso, de actuacións
complementarias indispensables para resolver o procedemento., con independencia
da súa diferente valoración xurídica.
d) Ningunha das anteriores é correcta.

15.- Segundo o art.º 24 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o
Regulamento para o exercicio do procedemento da potestade sancionadora, cal é o
prazo máximo para a resolución do procedemento simplificado ?
a) 1 mes.
b) 15 días.
c) 10 días.
d) 30 días.

16.- ¿Cal é o prazo do procedemento abreviado, de acordo co art.º 17 do Real Decreto
429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos
das administracións públicas en materia de responsabilidade patrimonial?
a) 1 ano.
b) 6 meses.
c) 2 meses dende que se ditou a resolución.
d) 30 días.

17.- Segundo o Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento dos procedementos das administracións públicas en materia de
responsabilidade patrimonial, ¿poderán esixir as administracións públicas das súas
autoridades e demais persoal ao seu servizo as indemnizacións polos danos e
prexuízos causados a particulares?
a) Só en caso de dolo, culpa ou neglixencia grave declarada en sentenza xudicial
asine.

b) Só en caso de dolo, culpa ou neglixencia grave declarada en sentenza xudicial
definitiva.
c) Só en caso de dolo, culpa ou neglixencia grave previa a instrución de procedemento
disciplinario.
d) Só en caso de dolo, culpa ou neglixencia grave previa a instrución do procedemento
regulado no Regulamento
18.- ¿Cal é o prazo de duración do procedemento xeral, de acordo co art.º 13 do Real
Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos
procedementos das administracións públicas en materia de responsabilidade
patrimonial?
a) 1 ano desde que se iniciou o procedemento, ou o prazo que resulte de engadirlles
un período extraordinario de proba
b) 6 meses desde que se iniciou o procedemento, ou o prazo que resulte de
engadirlles un período extraordinario de proba
c) 2 meses desde que se iniciou o procedemento, ou o prazo que resulte de
engadirlles un período extraordinario de proba
d) 30 días. desde que se iniciou o procedemento, ou o prazo que resulte de engadirlles
un período extraordinario de proba
19.- O art.º 6 do Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento dos procedementos das administracións públicas en materia de
responsabilidade patrimonial establece que se o procedemento de responsabilidade
patrimonial se inicia mediante reclamación do interesado, esta deberá especificar
necesariamente:
a) A existencia de caso fortuíto ou forza maior.
b) A antixuridicidade da actuación administrativa. .
c) A identificación do funcionario responsable, se é o caso.
d) A avaliación económica da responsabilidade patrimonial, se fose posible.
20.- Segundo o art.º 8 de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do
persoal ao servizo das administracións públicas, o persoal incluído no ámbito de
aplicación desta Lei que en representación do sector público pertenza a Consellos de
Administración ou órganos de goberno de entidades ou empresas públicas ou privadas
poderá pertencer como máximo:
a) A dous Consellos de Administración ou órganos de goberno en todo caso.
b) A un Consello de Administración ou órgano de goberno en todo caso.
c) A dous Consellos de Administración ou órganos de goberno salvo que
excepcionalmente se autorice para supostos concretos mediante acordo do Goberno,
órgano competente da Comunidade Autónoma ou Pleno da Corporación Local
correspondente.
d) ) A un Consello de Administración ou órgano de goberno salvo que
excepcionalmente se autorice para supostos concretos mediante acordo do Goberno,
órgano competente da Comunidade Autónoma ou Pleno da Corporación Local
correspondente.

21.- Segundo o art.º 10 de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das administracións públicas, os que accedan por calquera título
a un novo posto do sector público que conforme a esta Lei resulte incompatible co que
viñesen desempeñando haberán de optar por un deles dentro do prazo de toma de
posesión. A falta de opción no prazo sinalado entenderase que:
a) Optan polo novo posto, pasando á situación de excedencia voluntaria nos que
viñeran desempeñando.
b) Optan polo novo posto, pasando á situación de excedencia por servizos noutras
administracións públicas.
c) Optan polo posto de orixe, pasando á situación de excedencia voluntaria nos que
viñeran desempeñando.
d) Optan polo posto de orixe, pasando á situación de excedencia por servizos noutras
administracións públicas.

22.- Segundo o art.º 13 de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das administracións públicas, non poderá recoñecerse
compatibilidade ningunha para actividades privadas aos que se lles tivese autorizado a
compatibilidade para un segundo posto ou actividade públicos:
a) En ningún caso.
b) No caso de que a suma de xornadas de ambos os dous sexa igual ou superior á
máxima nas Administracións Públicas.
c) No caso de que a suma de xornadas de ambos os dous sexa superior á máxima
nas Administracións Públicas.
d) Aínda no caso de que a suma de xornadas de ambos os dous sexa inferior á
máxima nas Administracións Públicas.

23.- Segundo o art.º 19 de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das administracións públicas, quedan exceptuadas do réxime de
incompatibilidades da presente Lei as actividades seguintes:
a) O exercicio do cargo de presidente, vogal ou membro de xuntas reitoras de
mutualidades ou padroados de funcionarios, sempre que non sexa retribuído.
b) A participación ocasional en coloquios e programas en calquera medio de
comunicación social.
c) A colaboración e a asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias ou
cursos de carácter profesional.
d) Todas as anteriores.

24.- Segundo o art.º 20 de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das administracións públicas:

a) O incumprimento do réxime de incompatibilidades será sancionado conforme ao
réxime disciplinario de aplicación.
b) O incumprimento do réxime de incompatibilidades será obxecto de comunicación ao
Ministerio Fiscal.
c) O incumprimento do réxime de incompatibilidades será causa de perda da condición
de funcionario.
d) O incumprimento do réxime de incompatibilidades será causa de perda das
compatibilidades que no seu caso se tiveren recoñecido.

25.- A teor do disposto no artigo 58 de a Lei 12/2006, da 1 de decembro, de
fundacións de interese galego, enténdese por fundacións do sector público de Galicia:
a)Aquells fundacións constituídas na súa totalidade por achegas da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia, os seus organismos públicos e demais entidades
ou empresas do sector público autonómico ou aquelas cuxos ingresos proveñan
maioritariamente de subvencións con cargo aos presupostos da Comunidade
Autónoma, sempre que neste último caso a Comunidade Autónoma forme parte dos
seus órganos de goberno ou dirección.
b) Aquelas fundacións constituídas na súa totalidade por achegas da Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia, os seus organismos públicos e demais
entidades ou empresas do sector público autonómico.
c)Aquelas fundacións constituídas maioritariamente ou na súa totalidade por achegas
da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, os seus organismos públicos
e demais entidades ou empresas do sector público autonómico ou aquelas cuxos
ingresos proveñan na súa totalidade de subvencións con cargo aos presupostos da
Comunidade Autónoma, sempre que neste último caso á Comunidade Autónoma
forme parte dos seus órganos de goberno ou dirección.
d)Aquelas fundacións constituídas maioritariamente ou na súa totalidade por achegas
da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, os seus organismos públicos
e demais entidades ou empresas do sector público autonómico ou aquelas cuxos
ingresos proveñan maioritariamente de subvencións con cargo aos presupostos da
Comunidade Autónoma, sempre que neste último caso a Comunidade Autónoma
forme parte dos seus órganos de goberno ou dirección.

26.- A teor do disposto na Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de interese
galego, o Rexistro de Fundacións de Interese Galego:
a)Será único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo da súa
adscrición ao Rexistro Nacional de Fundacións.
b)Será único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia, e estará adscrito a ría
que así se determine regulamentariamente.
c)Será único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo de que
contará con tantas seccións como departamentos integren a Xunta de Galicia.
d)Ningunha das anteriores é certa.

27- O artigo 45 de a Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de interese galego
establece o seguinte réxime respecto dos bens e dereitos resultantes da liquidación
dunha fundación extinguida:
a)Se lles dará o destino previsto polo fundador ou decidido polo padroado cando teña
recoñecida esta facultade na carta fundacional.
b)Corresponderá ao protectorado destinar tales bens e dereitos a outras fundacións ou
entidades non lucrativas privadas ou entidades públicas que persigan fins de interese
xeral.
c)Corresponderá ao protectorado, se non existise previsión do fundador nin facultade
do padroado, destinar tales bens e dereitos a outras fundacións ou entidades non
lucrativas privadas ou entidades públicas que persigan fins de interese semellantes
aos da fundación extinguida.
d)Corresponderá ao protectorado, se non existise previsión ao respecto nos Estatutos
da fundación, destinar tales bens e dereitos a outras fundacións ou entidades non
lucrativas privadas ou entidades públicas que persigan fins de interese xeral.
28.- De acordo co sinalado en a Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de
interese galego, o protectorado:
a)É o órgano administrativo de asesoramento, apoio técnico e control das fundacións.
b)É o órgano de goberno e de representación desta.
c)Debe administrar con dilixencia os bens e dereitos que integran o patrimonio da
fundación, mantendo o rendemento e utilidade destes.
d)Será exercido polo departamento da Xunta de Galicia competente en materia de
fundacións.

29.- De acordo co sinalado na Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de
interese galego, o padroado:
a)É un órgano colexiado.
b)É o órgano de asesoramento, apoio técnico e control das fundacións.
c)Contará cun presidente e un secretario, os cales serán necesariamente membros do
padroado.
d)Estará integrado polo número de membros que determinen os seus estatutos, cun
mínimo de cinco.

30.- De acordo co artigo 18.1 de a Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de
interese galego:
a)Non serán delegables, en ningún caso, todos aqueles actos que se realicen sen a
autorización do protectorado.

b)Non serán delegables, en ningún caso, os actos que puidesen dar lugar, directa ou
indirectamente, a alteracións de calquera natureza no patrimonio da fundación.
c)Non será delegable, en ningún caso, a aprobación das contas anuais e do plan de
actuación.
d)Non será delegable, en ningún caso, o acordo de inscrición da escritura fundacional
no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

31.- O Patrimonio da fundación está formado, a teor do que se di no artigo 26 de a Lei
12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de interese galego:
a)Por todos os bens, dereitos e obrigas susceptibles de valoración económica que
integren a dotación.
b)Por todos os bens, dereitos e obrigas susceptibles de valoración económica que
integren a dotación, así como por aqueles que adquira a fundación con posterioridade
á súa constitución, se afecten ou non á dotación.
c)Por todos os bens, dereitos e obrigas susceptibles de valoración económica que
integren a dotación, así como por aqueles que adquira a fundación con posterioridade
á súa constitución, sempre e cando se afecten á dotación.
d)Por todos os bens e dereitos susceptibles de valoración económica que integren a
dotación, así como por aqueles que adquira a fundación con posterioridade á súa
constitución, se afecten ou non á dotación.

32.- Segundo a regulación contida en a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas
reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, os Conselleiros:
a)Serán nomeados e cesados polo Consello de Xunta, por proposta do seu
Presidente.
b)Serán nomeados e cesados polo Consello de Xunta, e cesarán automaticamente
cando cese o seu Presidente.
c)Serán nomeados e cesados polo Presidente da Xunta.
d)Serán nomeados e cesados polo Consello de Xunta, por proposta do seu
Presidente, e cesarán automaticamente cando cese o seu Presidente.

33.- De acordo co disposto por a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras
da Xunta e da súa Presidencia:
a)O Presidente, baixo a súa exclusiva responsabilidade e previa autorización do
Consello de Xunta, poderá disolver o Parlamento mediante Decreto que fixará a data
das eleccións.
b)O Presidente non poderá decretar a disolución do Parlamento ao abeiro do artigo 24
cando non transcorrese polo menos un ano dende a última disolución de la Cámara.

c)O Presidente só poderá disolver o Parlamento ao abeiro do artigo 24 mediante
Decreto aprobado polo Consello da Xunta.
d)OPresidente, baixo a súa exclusiva responsabilidade e previa deliberación do
Consello da Xunta poderá disolver o Parlamento mediante Decreto que fixará a data
das eleccións. Esta facultade en todo caso non se poderá exercer cando non
transcorrese polo menos un ano desde a constitución da Cámara.

34.- Segundo a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da
súa Presidencia:
a)Adoptarán a forma de Decreto as disposicións e resolucións dos Conselleiros.
b)Adoptarán a forma de Decreto as disposicións xerais aprobadas polo Consello da
Xunta.
c)Adoptarán a forma de Decreto as disposicións dos Conselleiros.
d)Adoptarán a forma de Decreto exclusivamente as disposicións xerais aprobadas
polo Consello da Xunta.

35.- Segundo a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da
súa Presidencia:
a)A cuestión de confianza non poderá votarse ata transcorridas 24 horas desde a súa
presentación. A confianza entenderase outorgada cando vote a favor desta a maioría
simple de Deputados.
b)A cuestión de confianza non poderá votarse ata transcorridas 48 horas desde a súa
presentación. A confianza entenderase outorgada cando vote a favor desta a maioría
simple de Deputados.
c)A cuestión de confianza non poderá votarse ata transcorridas 24 horas desde a súa
presentación. A confianza entenderase outorgada cando vote a favor desta a maioría
absoluta de Deputados.
d) A cuestión de confianza non poderá votarse ata transcorridas 48 horas desde a súa
presentación. A confianza entenderase outorgada cando vote a favor desta a maioría
absoluta de Deputados.

36.- En relación aos Decretos Lexislativos, a Lei 1/1983, de 22 de febreiro, de normas
reguladoras da Xunta e da súa Presidencia dispón o seguinte:

a)A delegación lexislativa deberá outorgarse mediante unha lei de bases cando o seu
obxecto sexa refundir varios textos legais nun só, ou por unha lei ordinaria cando se
trate da formación de textos articulados.
b)A delegación lexislativa haberá de outorgarse á Xunta en forma expresa, para
materia ou conxunto de materias concretas, e con fixación de prazo para o seu
exercicio, sen que poida entenderse concedida de forma implícita nin por tempo

indeterminado.
c)Son as únicas normas con rango de lei, xunto cos decretos-leis, que pode ditar a
Xunta.
d)A delegación lexislativa non poderá permitir a subdelegación en favor de autoridades
distintas da propia Xunta.

37. -Segundo o art.º 1 de a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da
Xunta e da súa Presidencia:
a)A Xunta é o órgano colexiado que dirixe a política xeral e a Administración da
Comunidade Autónoma.
b)O Consello é o órgano colexiado que exerce a representación da Xunta.
c)O Consello é o órgano colexiado que, baixo a dirección da Xunta, dirixe a política
xeral e a Administración da Comunidade Autónoma.
d)As atribucións do Consello serán exercidas pola Xunta, baixo a dirección do
Presidente.

38.- De acordo coa Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e
da súa Presidencia, o Consello entenderase validamente constituído cando asista:
a)O Presidente, ou quen o substitúa, e, polo menos, a metade dos seus membros.
b)O Presidente, ou quen o substitúa, e a metade máis un dos seus membros.
c)O Presidente e a maioría absoluta dos seus membros.
d)O Presidente e, polo menos, a metade dos seus membros.

39.- Cando se reúne en período ordinario de Sesións o Parlamento de Galicia, de
acordo co seu Regulamento?
a)En dous períodos ordinarios de Sesións, de setembro a decembro e de marzo a
xuño.
b)En dous períodos ordinarios de Sesións, de setembro a decembro e de febreiro a
xuño.
c)En dous períodos ordinarios de Sesións, de setembro a decembro e de xaneiro a
xuño.
d)En dous períodos ordinarios de Sesións, de outubro a decembro, e de marzo a xuño.

40.- O Regulamento do Parlamento de Galicia dispón que:
a)As Sesións do Pleno e das comisións serán secretas.

b)As Sesións do Pleno e das comisións serán a porta pechada, coas excepcións que
no devandito Regulamento se determinan.
c)As Sesións do Pleno e das comisións serán públicas, coas excepcións que no
devandito Regulamento se determinan.
d)As Sesións do Pleno serán públicas, coas excepcións que no devandito
Regulamento se determinan.

41.- Segundo os disposto no artigo 84 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
¿cando serán válidos os acordos adoptados polos órganos do Parlamento?
a)Cando fosen aprobados pola maioría absoluta dos membros presentes do órgano
correspondente, sen prexuízo das maiorías especiais que establecen o Estatuto de
Galicia, as demais leis de Galicia e o Regulamento do Parlamento de Galicia.
b)Cando fosen aprobados pola maioría simple dos membros presentes do órgano
correspondente, sen prexuízo das maiorías especiais que establecen o Estatuto de
Galicia, as demais leis de Galicia e o Regulamento do Parlamento de Galicia.
c)Cando o órgano estea reunido regulamentariamente e con asistencia da maioría dos
seus membros.
d)Cando fosen aprobados pola maioría que en cada caso se estableza no Estatuto de
Galicia, as demais leis de Galicia e o Regulamento do Parlamento de Galicia, sempre
e cando o órgano estea reunido regulamentariamente e con asistencia da maioría dos
seus membros.

42.- De acordo co artigo 40 do Regulamento do Parlamento de Galicia:
a)As Comisións, salvo precepto en contrario, estarán formadas polos membros que
designen os Grupos Parlamentarios no número que, respecto de cada un, indique a
Mesa do Parlamento, oída a Xunta de Voceiros, e en proporción á importancia
numérica daqueles na Cámara.
b)As Comisións, salvo precepto en contrario, estarán formadas polos membros que
designen os Grupos Parlamentarios no número que, respecto de cada un, indique a
Xunta de Voceiros, oída a Mesa do Parlamento, e en proporción á importancia
numérica daqueles en la Cámara.
c)As Comisións, salvo precepto en contrario, estarán formadas polos membros que
designen os Grupos Parlamentarios en proporción á importancia numérica daqueles
na Cámara.
d)As Comisións, salvo precepto en contrario, estarán formadas polos membros que
designen os Grupos Parlamentarios no número que, respecto de cada un, indique a
Mesa do Parlamento, e en proporción á importancia numérica daqueles na Cámara.

43.- ¿Cal das seguintes afirmacións é certa segundo a regulación contida no artigo 92
do Regulamento do Parlamento de Galicia?
a)En ningún caso a votación poderá ser pública por chamamento cando se trate de

materia lexislativa.
b)As votacións en materia lexislativa, a moción de censura e a cuestión de confianza
serán en todo caso públicas por chamamento.
c)A votación será secreta cando o esixa o Regulamento do Parlamento de Galicia ou o
soliciten dous Grupos Parlamentarios ou unha quinta parte dos Deputados ou dos
membros da Comisión.
d)A votación será pública por chamamento ou secreta cando así o esixa o
Regulamento do Parlamento de Galicia, ou solicíteno tres Grupos Parlamentarios ou
unha quinta parte dos Deputados ou dos membros dla Comisión.

44.- Segundo o disposto no artigo 31 do Regulamento do Parlamento de Galicia:
a)A Mesa ostenta a representación de la Cámara.
b)O Presidente do Parlamento ostenta a representación de la Cámara.
c)O Presidente do Parlamento e a Mesa exercen colexiadamente a representación de
la Cámara.
d)A Mesa é o órgano reitor da Cámara, que exerce a representación desta
colexiadamente co seu Presidente.

45.- ¿Quen presentará as Proposicións de Lei de acordo coa regulación contida no
Regulamento do Parlamento de Galicia?
a)Un Deputado, coa firma doutros dous, ou un Grupo Parlamentario coa firma do seu
Voceiro.
b)Catro Deputados, ou un Grupo Parlamentario coa firma do seu Voceiro.
c)Un Deputado coa firma doutros catro membros da Cámara, ou un Grupo
Parlamentario coa firma do seu Voceiro.
d)Tres Deputados coa súa firma, ou un Grupo Parlamentario coa firma do seu Voceiro.

46.- De acordo coa Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia,
o Consello Consultivo será consultado preceptivamente
a)Nas reclamacións de responsabilidade patrimonial.
b)Nos recursos administrativos de reposición.
c)Nos regulamentos que se diten en execución de leis, así como as súas
modificacións.
d)Na nulidade, interpretación, modificación e extinción de convenios de colaboración,
calquera que sexa o seu obxecto, nos casos en que así o esixan as normas de
aplicación.

47.- De acordo co artigo 13 de a Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello
Consultivo de Galicia, “poderán solicitar ditame do Consello Consultivo de Galicia
sobre aqueles asuntos non incluídos no artigo precedente cando a especial
transcendencia do asunto así o requira":
a)O presidente da Xunta, o Consello, os conselleiros e os presidentes dos organismos
e entes públicos.
b)O presidente da xunta, o Consello e os presidentes dos organismos e entes
públicos.
c)O presidente da Xunta, os conselleiros e os presidentes de organismos e entes
públicos.
d)O presidente da Xunta, os conselleiros e os presidentes de organismos autónomos.

48.- Segundo o tenor literal do artigo 17 da Lei 9/1995, do 10 de novembro, do
Consello Consultivo de Galicia, nas reunións do Pleno do Consello Consultivo de
Galicia requirirase, para a validez das deliberacións e dos acordos, a presenza de:
a)O presidente ou quen legalmente o substitúa, un número de membros que co
presidente constitúan maioría absoluta e o secretario xeral ou quen o substitúa.
b)O presidente ou quen legalmente o substitúa, un número de membros que co
presidente constitúan a maioría dos membros do Consello Consultivo e o secretario
xeral ou quen o substitúa.
c)A maioría absoluta dos seus membros, entre os cales debe encontrarse o
presidente.
d)O presidente ou quen legalmente o substitúa, ao que se sumará un número de
membros que constitúan maioría absoluta e o secretario xeral ou quen o substitúa.

49.- As queixas dirixidas ao Valedor do Pobo, de acordo co previsto en a Lei 6/1984,
do 5 de xuño, do Valedor do Pobo de Galicia:
a)Irán subscritas e asinadas polo solicitante, así como polo Procurador que o
represente.
b)Se poderán presentar en calquera momento a partir do coñecemento dos feitos.
c)Formularánse por escrito no que se relatará o feito que motiva a queixa.
d)Son confidenciais.

50.- Segundo o art.º 13 de a Lei 8/1985, de eleccións ao Parlamento de Galicia ¿que
órganos integran a administración electoral ?

a)
A Xunta Electoral de Galicia, as Xuntas Provinciais e de Zona, e as Xuntas
electorais municipais.
b)
A Xunta Electoral de Galicia, as Xuntas Provinciais e de Zona, as Xuntas
electorais municipais e as mesas electorais.
c)
A Xunta Electoral de Galicia, as Xuntas Provinciais e de Zona e ás mesas
electorais.
d)
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Xunta electoral de Galicia, e as
Xuntas Provinciais e de Zona.

51.- Que requisito esixe o art.º 21.3 de a Lei 8/1985, de eleccións ao Parlamento de
Galicia para que as agrupacións electorais poidan presentar candidaturas ?
a) A firma do 1 por 100 dos inscritos no censo electoral da circunscrición.
b) A firma do 3 por 100 dos inscritos no censo electoral da circunscrición.
c) A firma do 5 por 100 dos inscritos no censo electoral da circunscrición.
d) A firma do 10 por 100 dos inscritos no censo electoral da circunscrición.

52.- .- Segundo o art.º 25 de a Lei 8/1985, de eleccións ao Parlamento de Galicia
¿que duración terá a campaña electoral?
a)
b)
c)
d)

30 días.
15 días.
Unha duración non inferior a quince días nin superior a trinta.
Unha duración non inferior a quince días nin superior a vinte e un.

53.- A Comisión Permanente do Consello de Estado deberá ser consultada, de acordo
co establecido no artigo 22 de a Lei 3/1980, do 22 de abril, do Consello de Estado, en:
a)A separación de Conselleiros permanentes
b)Anteproyectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas, calquera que fose
o seu rango e obxecto que afecte á organización, competencia ou funcionamento do
Consello de Estado.
c)Asuntos relativos á organización, competencia e funcionamento do Consello de
Estado.
d) Asuntos de Estado aos que o Goberno recoñeza especial transcendencia ou
repercusión.

54.- De acordo coa regulación contida no artigo 2 de a Lei 3/1980, do 22 de abril, do
Consello de Estado:
a)Os asuntos en que tivese ditaminado o Consello de Estado non poderán remitirse a
informe de ningún outro corpo ou órgano de ado.
b)Os asuntos en que tivese ditaminado o Pleno do Consello de Estado non poderán

remitirse a informe de ningún outro corpo ou órgano da Administración do Estado.
c)Os asuntos en que tivese ditaminado a Comisión Permanente do Consello de Estado
non poderán remitirse a informe de ningún outro corpo ou órgano da Administración do
Estado.
d)Os asuntos en que tivese ditaminado o Consello de Estado en Pleno ou en Comisión
Permanente non poderán remitirse a informe de ningún outro corpo ou órgano de
calquera Administración.

55.- De acordo co disposto no artigo 11 de a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
normalización lingüística:
a)Os poderes autonómicos garantirán a capacitación no uso do galego do persoal
afecto á Administración Pública en Galicia.
b)Os poderes autonómicos garantirán o uso do galego do persoal afecto á
Administración Pública en Galicia.
c)Os poderes autonómicos promoverán a progresiva capacitación no uso do galego do
persoal afecto á Administración Pública en Galicia.
d)Os poderes autonómicos promoverán o uso preferente do galego, oralmente e por
escrito, nas súas relacións cos cidadáns

56.- De acordo co disposto no artigo 6 de a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
normalización lingüística:
a)Os cidadáns teñen dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas
relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.
b)Los cidadáns usarán o galego, oralmente e por escrito, nas súas relacións coa
Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.
c)Os cidadáns teñen dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas
relacións coa Administración Pública da Xunta de Galicia.
d)Os poderes autonómicos promoverán o uso do galego por parte dos cidadáns nas
súas relacións coas Administracións Públicas no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma, tanto oralmente coma por escrito.

57.- De acordo co artigo 13 de a Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de
Contas, o Informe ou Memoria anual comprenderá a análise de Estado e das demais
do sector público e estenderase á fiscalización da xestión económica do Estado e do
sector público e, entre outros, aos extremos seguintes:
a) O cumprimento das previsións e a execución dos Presupostos do Estado, das
Comunidades Autónomas, das Corporacións Locais e das demais Entidades suxeitas

a réxime orzamentario público.
b) A racionalidade na execución do gasto público baseada en criterios de eficiencia e
economía.
c) As dúas respostas anteriores son certas.
d) Ningunha das respostas anteriores son certas.

58.- De acordo co artigo 18 de a Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de
Contas, a xurisdición contable:
a) É incompatible respecto duns mesmos feitos co exercicio da potestade disciplinaria
e coa actuación da xurisdición penal
b) É compatible respecto duns mesmos feitos co exercicio da potestade disciplinaria
pero non coa actuación da xurisdición penal
c) É compatible respecto duns mesmos feitos co exercicio da potestade disciplinaria e
coa actuación da xurisdición penal
d) É incompatible respecto duns mesmos feitos coa actuación da xurisdición penal
cando se trate de feitos constitutivos de delito ou falta.
59.- De acordo co artigo 19 de a Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de
Contas, son órganos do Tribunal de Contas, entre outros:
a) O presidente, o pleno, a secretaría, a fiscalía, a sección de fiscalización e a sección
de axuizamento.
b)O presidente, o pleno, a comisión de goberno, a fiscalía, os conselleiros de contas, a
secretaría xeral, a sección de fiscalización e a sección de axuizamento.
c) O presidente, o pleno, a comisión de goberno, a fiscalía, a sección de fiscalización e
a sección de axuizamento.
d) O presidente, o vicepresidente, os conselleiros de contas, a comisión de goberno, a
fiscalía, a sección de fiscalización e a sección de axuizamento.

60.- De acordo co artigo 48 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común o cómputo de
prazos debe realizarse:
a) Sempre que por Lei ou normativa comunitaria europea non se exprese outra cousa,
cando os prazos se sinalen por días, enténdese que estes son hábiles, excluíndose do
cómputo os domingos e os declarados festivos.
b) Sempre que por Lei ou normativa comunitaria europea non se exprese outra cousa,
cando os prazos se sinalen por días, enténdese que estes son hábiles, excluíndose do
cómputo os domingos e os declarados festivos. Cando un día fose hábil no municipio
ou Comunidade Autónoma en que residise o interesado, e inhábil na sede do órgano
administrativo, ou á inversa, considerarase hábil en todo caso.
c) Sempre que por Lei ou normativa comunitaria europea non se exprese outra cousa,
cando os prazos se sinalen por días, enténdese que estes son hábiles, excluíndose do
cómputo os domingos e os declarados festivos. En materia contractual os prazos
establecidos por días entenderanse referidos en todo caso a días hábiles.
d) As respostas a) e b) son correctas

61. -De acordo co artigo 43 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas do procedemento administrativo común os convenios de
colaboración entre Administracións Públicas en caso de vencemento do prazo máximo
establecido sen que se ditase e notificado resolución expresa:
a) Os interesados poderán entender desestimadas por silencio administrativo as súas
solicitudes en todos os casos, salvo que expresamente se establezan efectos
positivos.
b) Nos procedementos iniciados de oficio, ese vencemento do prazo exime á
Administración do cumprimento da obriga legal de resolver. Nos procedementos
sancionadores ou, en xeral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables ou de gravame, producirase a caducidade.
c) A resolución expresa posterior á produción do acto só poderá ditarse, en calquera
caso, de ser confirmatoria deste.
d) A estimación por silencio administrativo ten a todos os efectos a consideración de
acto administrativo finalizador do procedemento.

62.- De acordo co artigo 49.3 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a ampliación
de prazos:
a) A Administración poderá conceder, unha ampliación dos prazos establecidos, que
non exceda da metade destes, se as circunstancias o aconsellan e con iso non se
prexudican dereitos de terceiro, sempre logo de petición dos interesados
b) A Administración, salvo precepto en contrario, poderá conceder de oficio ou a
petición dos interesados, unha ampliación dos prazos establecidos, que non exceda
da duración inicial destes, se as circunstancias o aconsellan e con el se prexudican
dereitos de terceiro. O acordo de ampliación deberá ser notificado aos interesados.
c) Os acordos sobre ampliación de prazos ou sobre a súa denegación serán
susceptibles de recursos.
d) Tanto a petición dos interesados coma a decisión sobre a ampliación deberán
producirse, en todo caso, antes do vencemento do prazo de que se trate. En ningún
caso poderá ser obxecto de ampliación un prazo xa vencido. Os acordos sobre
ampliación de prazos ou sobre a súa denegación non serán susceptibles de recursos.
63.- De acordo cos artigos 58 e 59 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, en
relación á notificación:
a) Cando o interesado ou o seu representante rexeite a notificación dunha actuación
administrativa, farase constar esta circunstancia no expediente, xunto co día e a hora
en que se intentou a notificación, intento que se repetirá por unha soa vez e nunha
hora distinta dentro dos tres días seguintes.
b) Cando se trate de actos integrantes dun procedemento selectivo ou de concorrencia
competitiva de calquera tipo a publicación substituirá a notificación
c) A publicación dun acto deberá conter os mesmos elementos que o punto 2 do artigo
58 da de a Ley 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común esixe respecto das notificacións,
con excepción dos recursos que procedan, órgano ante o que houbesen de
presentarse e prazo para interpoñelos.
d) Cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da
notificación ou ben, intentada a notificación, non se tería podido practicar, a
notificación farase por medio de anuncios no taboleiro de edictos do Concello no seu
último domicilio, no Boletín Oficial do Estado, da Comunidade Autónoma ou da
Provincia, segundo cal sexa a Administración da que se proceda o acto a notificar, e o
ámbito territorial do órgano que o ditou.

64.- De acordo co artigo 18 de a Lei 50/1997, do 27 de novembro, de organización,
competencia e funcionamento do Goberno, as reunións do Consello de Ministros:
a) Convócanse e presiden polo Presidente do Goberno actuando como secretario o
Vicepresidente do Goberno.
b) Axustaranse á orde do día que fixe o secretario co visto e prace do presidente.
c) Poden ter carácter decisorio ou deliberante.
d) Teñen sempre carácter decisorio.
65.-. Segundo o disposto no artigo 21 de a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de
prevención de riscos laborais, cando os traballadores estean ou poidan estar expostos
a un risco grave e inminente con ocasión do seu traballo, e o empresario non adopte
ou non permita a adopción das medidas necesarias para garantir a seguridade e a
saúde dos traballadores:
a) Os representantes legais destes poderán adoptar, por unanimidade, a
paralización da actividade dos traballadores afectados polo risco
b) O acordo anterior deberá ser comunicado de inmediato á empresa e á
autoridade laboral, a cal anulará ou ratificará no máis breve prazo posible a
paralización acordada
c) O acordo ao que se refire o apartado a) poderá ser adoptado pola decisión
maioritaria dos Delegados de Prevención, cando non resulte posible reunir coa
urxencia requirida ao órgano de representación do persoal
d) Os Delegados de Prevención non poderán substituír os representantes legais
para acordar a paralización da actividade dos traballadores afectados polo
risco

66.- De acordo co artigo 26 de a Lei 50/1997, do 27 de novembro, de organización,
competencia e funcionamento do Goberno, os actos do Goberno:
a) Non son impugnables ante a xurisdición contencioso-administrativa por ser actos
políticos.
b) Están sometidos a control político das Cortes Xerais se son actos expresos pero
non se se trata de omisións.
c) Son impugnables ante a xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade co
disposto na súa lei reguladora.
d) Son impugnables ante a xurisdición contencioso-administrativa, só cando se trate
de actos políticos ou de goberno.

67.- De acordo co artigo 6 de a Ley 6/1997, do 14 de abril, de organización e
funcionamento de ión xeneral do Estado son órganos directivos:
a) Os subsecretarios, secretarios xerais e secretarios de Estado.
b) Os ministros, secretarios xerais, os secretarios xerais técnicos, directores xerais e
os subdirectores xerais.
c) Os subsecretarios e secretarios xerais, os secretarios xerais técnicos e directores
xerais e os subdirectores xerais.
d) Os ministros, secretarios de Estado, secretarios xerais, os secretarios xerais
técnicos, directores xerais e os subdirectores xerais.

68.- De acordo co artigo 9 de a Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e
funcionamento de ión xeral do Estado indica cual das seguintes afirmacións é certa:
a) Nos ministerios poden existir secretarías de Estado, e excepcionalmente secretarías
xerais, para a xestión dun sector de actividade administrativa. Delas dependerán

xerarquicamente os órganos directivos que se lles adscriban.
b) Os ministerios contarán, en todo caso, cunha Secretaría de Estado, e dependendo
dela unha secretaría xeral técnica, para a xestión dos servizos comúns previstos na
Sección 4º deste Capítulo.
c) As direccións xerais organízanse en subdireccións xerais para a distribución das
competencias encomendadas a aquelas, a realización das actividades que lles son
propias e a asignación de obxectivos e responsabilidades. Sen prexuízo do anterior,
poderá adscribirse a cada dirección unha Secretaría Xeral Técnica, para a xestión dos
servizos comúns previstos na Sección 4º deste Capítulo.
d) Nos Ministerios existirán necesariamente Secretarías de Estado, para a xestión dun
ou varios sectores de actividade administrativa. Delas dependerán xerarquicamente os
órganos directivos que se lles adscriban.

69.- Segundo o artigo 33 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, corresponde, en todo caso, ao pleno da Diputación:
a) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da Diputación nas
materias da súa competencia, mesmo cando as tivese delegado noutro órgano.
b) Asegurar o acceso da poboación da provincia ao conxunto dos servizos mínimos de
competencia municipal e a maior eficacia e economía na prestación destes mediante
calquera fórmulas de asistencia e cooperación municipal.
c) A aprobación do equipo de persoal, a relación de postos de traballo, a fixación da
contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios, e o
número e réxime do persoal eventual
d) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co presuposto e o equipo, aprobar
as bases das probas para a selección do persoal e para os concursos de provisión de
postos de traballo.
70. -. -De acordo co artigo 47 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, os acordos das corporacións locais adóptanse:
a) Por maioría simple dos membros presentes. Existe maioría simple cando os votos
afirmativos suman a metade máis un do número legal de membros da corporación.
b) Como regra xeral, por maioría simple dos membros presentes. Existe maioría
simple cando os votos afirmativos son máis que os negativos.
c) Por maioría de dous terzos do número legal de membros da corporación para a
adopción de acordo sobre delimitación do termo municipal.
d)Por maioría simple dos membros presentes para a adopción ou modificación da súa
bandeira, insignia ou escudo.
71.-.- Indica cal das seguintes afirmacións é certa de acordo co artigo 61 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local:
a) O Presidente do Goberno, con coñecemento da Comunidade Autónoma
correspondente ou por solicitude desta e, en todo caso, previo acordo favorable do
Senado, poderá proceder, mediante Real Decreto, á disolución dos órganos das
corporacións locais no suposto de xestión gravemente danosa para os intereses xerais
que supoña incumprimento das súas obrigas constitucionais.
b) O Consello de Ministros, a iniciativa propia e con autorización previa do Consello de
Goberno da Comunidade Autónoma correspondente e, en todo caso, logo de acordo
favorable do Senado, poderá proceder, mediante Real Decreto, á disolución dos
órganos das corporacións locais no suposto de xestión gravemente danosa para os
intereses xerais que supoña incumprimento das súas obrigas constitucionais.
c) O Consello de Ministros, a iniciativa propia e con coñecemento do Consello de
Goberno da Comunidade Autónoma correspondente ou por solicitude deste e, en todo
caso, previo acordo favorable do Senado, poderá proceder, mediante Real Decreto, á

disolución dos órganos das corporacións locais no suposto de xestión gravemente
danosa para os intereses xerais que supoña incumprimento das súas obrigas
constitucionais.
d) O Consello de Ministros, a iniciativa propia e con autorización previa do Senado,
poderá proceder, mediante Real Decreto, á disolución dos órganos das corporacións
locais no suposto de xestión gravemente danosa para os intereses xerais que supoña
incumprimento das súas obrigas constitucionais.
72. -. -De acordo co artigo 63 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, xunto aos suxeitos lexitimados no réxime xeral do proceso contenciosoadministrativo poderán impugnar os actos e acordos das entidades locais que incorran
en infracción do ordenamento xurídico:
a) Os membros das corporacións que non tivesen votado na adopción de tales actos e
acordos.
b) Os membros das corporacións que tivesen votado en contra de tales actos e
acordos.
c) As entidades locais non territoriais para a impugnación das disposicións e actos das
Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas que lesionen a súa
autonomía.
d) As Entidades locais territoriais para promover a impugnación ante o Tribunal
Constitucional dos actos do Estado ou das Comunidades Autónomas cando se estime
que lesionan a autonomía constitucionalmente garantida.
73. -. -De acordo co artigo 7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, as competencias das Entidades locais atribuídas por delegación:
a) Exércense baixo a propia responsabilidade, pero atendendo sempre á debida
coordinación na súa programación e execución coas demais Administracións públicas.
b) Exércense nos termos da delegación, sen que poidan articularse técnicas de
dirección e control de oportunidade por parte da entidade delegante.
c) Exércense nos termos da delegación, que pode prever técnicas de dirección e
control de oportunidade que, en todo caso, haberán de respectar a potestade de
autoorganización dos servizos da entidade local.
d) Exércense nos termos da delegación, sen que poidan preverse técnicas de
dirección e control de oportunidade xa que se ha de respectar a potestade de
autoorganización dos servizos da entidade local.
74.- Indica cal das seguintes afirmacións é certa de acordo co artigo 15 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local:
a) Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no padrón do municipio
no que resida habitualmente e teña o seu domicilio fiscal.
b) O padrón municipal está constituído polo conxunto de persoas residentes presentes
e ausentes do municipio.
c) A condición de veciño adquírese no momento da súa inscrición no padrón se se ten
o domicilio no municipio.
d) A condición de veciño adquírese no mesmo momento da súa inscrición no padrón.
75. -De acordo co artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, o municipio exercerá en todo caso, competencias nos termos da
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
a) Actividades ou instalacións culturais e deportivas: ocupación do tempo libre;
turismo.
b) Ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas e interurbanas.
c) Patrimonio natural dentro dos límites do seu territorio.
d) Transporte público e privado de viaxeiros.

76. -De acordo co artigo 29 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, funcionan en concello aberto:
a) Os municipios con máis de 100 habitantes que tradicionalmente conten con este
réxime de goberno e administración.
b) Os municipios con menos de 100 habitantes e aqueles que tradicionalmente conten
con este singular réxime de goberno e administración.
c) Os municipios con menos de 100 habitantes e que tradicionalmente conten con este
singular réxime de goberno e administración.
d) Os municipios con menos de 100 habitantes que tradicionalmente conten con este
singular réxime de goberno e administración, sempre que se constitúan coa
aprobación de la Comunidad Autónoma.

77. -conforme ao artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local,
a) A xunta de goberno local intégrase polo alcalde e un número de concelleiros non
superior a dous terzos do número legal dos mesmos, nomeados e separados
libremente por aquel, dando conta ao pleno.
b) A xunta de goberno local intégrase polo alcalde e un número de concelleiros non
superior ao terzo do número legal dos mesmos, nomeados e separados polo pleno.
c) A xunta de goberno local intégrase polo alcalde e un número de concelleiros non
superior ao terzo do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente por
aquel, dando conta ao pleno.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

78.- De conformidade co artigo 42 de a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración
local de Galicia, para a demarcación, deslinde e amolloamento dos termos municipais
cada un dos concellos a que afecte a liña divisoria nomeará unha comisión composta
por:
a) Alcalde e catro concelleiros, os cales, co secretario de ión e o perito que designe
cada Concello, verificarán a operación de que se trate.
b) Alcalde e tres concelleiros, os cales, co secretario, o interventor de ión e o perito
que designe cada concello, verificarán a operación de que se trate.
c) Alcalde e dous concelleiros, os cales, co secretario de ión e o perito que designe
cada Concello, verificarán a operación de que se trate.
d) Alcalde e tres concelleiros, os cales, co secretario da Corporación e o perito que
designe cada Concello, verificarán a operación de que se trate.
79.- De conformidade co artigo 12 de a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, indica cal das seguintes afirmacións é certa:
a) Os Conselleiros, en número de cinco, son designados polo Parlamento mediante
votación por maioría de tres quintas partes, para un período de seis anos. Se se
producisen vacantes, cubriranse de acordo co establecido anteriormente e polo tempo
que reste de mandato.
b) Os Conselleiros, en número de seis, son designados polo Parlamento mediante
votación por maioría de dúas quintas partes, para un período de seis anos. Se se
producisen vacantes, cubriranse de acordo co establecido anteriormente e polo tempo
que reste de mandato.

c) Os Conselleiros, en número de cinco, son designados polo Parlamento mediante
votación por maioría de dúas terceiras partes, para un período de cinco anos. Se se
producisen vacantes, cubriranse de acordo co establecido anteriormente e polo tempo
que reste de mandato.
d) Os Conselleiros, en número de seis, son designados polo Parlamento mediante
votación por maioría de tres quintas partes, para un período de seis anos. Se se
producisen vacantes, cubriranse de acordo co establecido anteriormente e polo tempo
que reste de mandato.

80.- De conformidade co artigo 26 de a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas de Galicia, serán contadantes, entre outros:
a) Os funcionarios e demais persoal das Entidades do sector público galego que teñan
ao seu cargo a xestión dos ingresos e gastos públicos, así como as demais operacións
de administración.
b) Os particulares que, excepcionalmente, administren, recaden ou custodien fondos
ou valores da Comunidade Autónoma, sen prexuízo de que sexan intervidas as
respectivas operacións.
c) As dúas respostas anteriores son certas.
d) Ningunha das respostas anteriores é certa.

81. Segundo establece o 156 de a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do
sector público, un contrato de xestión de servizos públicos poderá adxudicarse polo
procedemento negociado:
a) Cando se trate de contratos excluídos do ámbito do artigo 296 do Tratado
Constitutivo de la Comunidade Europea
b) Cando o orzamento de gastos de primeiro establecemento se prevea inferior a
500.000 € e o seu prazo de duración sexa inferior a 5 anos
c) Cando se trate de servizos públicos respecto dos cales non sexa desexable
promover a concorrencia na oferta
d) Cando comprendan a explotación dun servizo público cuxo obxecto consista na
prestación de servizos sanitarios concertados con medios propios

82. Segundo establece o artigo 91 de a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do
sector público, a garantía provisional:
a) Responderá do mantemento das ofertas ata a adxudicación definitiva do
contrato
b) Non poderá ser superior ao 10% do importe da adxudicación provisional, IVE
excluído
c) A garantía provisional que se constitúa na forma de certificacións de
inmobilización de valores anotados, de avais ou de certificacións de seguros de
caución depositarase en Caixa Xeral de Depósitos ou nas sucursais
encadradas nas Delegacións de Economía e Facenda ou na caixa ou
establecemento público equivalente das Comunidades Autónomas ou
Entidades Locais contratantes
d) Seralle retida ao adxudicatario ata que proceda a constitución da garantía
definitiva.

83. Segundo establece o artigo 59 de a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do
sector público:
a) Para a conservación da clasificación deberase xustificar cada tres anos o
mantemento da solvencia económica e anualmente o da solvencia técnica e
profesional
b) A clasificación será revisable en canto varíen as circunstancias tomadas en
consideración para concedela
c) O empresario non incorre en prohibición de contratar pola soa omisión de
comunicar ao órgano competente en materia de clasificación as variacións das
circunstancias que se tivesen en conta para concedela que poidan dar lugar a
unha revisión desta
d) Será válida por 3 anos, sempre que se manteñan as condicións e as
circunstancias nas que se baseou a súa concesión
84. Segundo establece o artigo 143 de a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos
do sector público, o prazo de presentación de proposicións:
a) Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada, será inferior a cincuenta e
dous días, contados dende a data de envío do anuncio do contrato á Comisión
Europea.
b) Nos contratos que non estean suxeitos a regulación harmonizada, será inferior
a quince días, contados dende a publicación do anuncio do contrato. Nos
contratos de obras e de concesión de obras públicas, o prazo será, como
máximo, de vinte e seis días
c) Nos contratos que non estean suxeitos a regulación harmonizada, non será
inferior a oito días, contados desde a publicación do anuncio do contrato. Nos
contratos de obras e de concesión de obras públicas, o prazo será, como
mínimo, de quince días
d) Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada, poderase reducir en cinco
días cando se ofreza o acceso por medios electrónicos aos pregos e á
documentación complementaria
85. Segundo establece o artigo 66 de a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do
sector público, nos contratos de subministración, a solvencia técnica dos licitadores
poderá xustificarse mediante:
a) Unha relación dos principais servizos efectuados durante os tres últimos anos,
na que se indicará o importe, as datas e o destinatario, público ou privado,
destes
b) As mostras, descricións e fotografías dos produtos a subministrar, cuxa
autenticidade poida certificarse, a petición da entidade do sector público
contratante
c) Unha declaración na que indique a maquinaria, o material e o equipo técnico
do que dispoñerá para executar o contrato
d) As titulacións académicas e profesionais do empresario e do persoal directivo
da empresa e, en particular, do persoal responsable da execución do contrato

86. De conformidade co que prevé o artigo 134 da Constitución Española do 27 de
decembro de 1978:
a) A lei de orzamentos pode crear tributos cando así estea previsto nunha lei
b) A lei de orzamentos sempre pode modificar tributos
c) A lei de orzamentos pode modificar tributos cando así estea previsto nunha lei
tributaria substantiva
d) A lei de orzamentos non pode modificar tributos

87. Segundo o artigo 148 d Constitución Española do 27 de decembro de 1978, as
Comunidades Autónomas poden asumir competencias en materia de:
a) A lexislación sobre propiedade intelectual e industrial
b) A ordenación do territorio, urbanismo e vivenda
c) As obras públicas de interese xeral
d) A lexislación sobre expropiación forzosa
88. Segundo o artigo 153 da Constitución Española do 27 de decembro de 1978, o
control do exercicio das funcións delegadas ás que se refire o apartado 2 do artigo 150
exercerao:
a) O Tribunal de Contas
b) O Tribunal Constitucional
c) O Goberno, logo de ditame do Consello de Estado
d) A xurisdición contencioso - administrativa
89. Segundo o artigo 158 da Constitución Española do 27 de decembro de 1978, coa
finalidade de corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o
principio de solidariedade, constituirase un Fondo de Compensación con destino a:
a) Gastos de transferencias
b) Gastos de investimento
c) Gastos correntes
d) Gastos de funcionamento
90. Segundo establece o artigo 162 da Constitución Española do 27 de decembro de
1978, están lexitimados para interpoñer un recurso de inconstitucionalidade:
a) O Goberno, o Valedor do pobo, os deputados, os senadores e as Asembleas
das Comunidades Autónomas
b) O presidente do Goberno, o Valedor do pobo, o Ministerio Fiscal, 50
senadores, 50 deputados, os órganos colexiados executivos das Comunidades
Autónomas e, no seu caso, as súas Asembleas
c) O Goberno, o Valedor do pobo, 50 deputados, 50 senadores, e os órganos
lexislativos das Comunidades Autónomas
d) O presidente do Goberno, o Valedor do pobo, 50 deputados, 50 senadores, os
órganos colexiados executivos das Comunidades Autónomas e, no seu caso,
as Asembleas destas

91. Segundo o previsto no artigo 37 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto
de Autonomía de Galicia, as competencias de execución na Comunidade Autónoma
de Galicia levan implícitas:
a) A potestade lexislativa
b) A potestade regulamentaria e a función executiva
c) A potestade regulamentaria, a administración e a inspección
d) A función executiva e a inspección
92. Segundo prevé o artigo 43 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de
Autonomía de Galicia, o patrimonio da Comunidade Autónoma estará integrado por,
entre outros:
a) A emisión de débeda e o recurso ao crédito
b) Os bens afectos aos servizos traspasados á Comunidade Autónoma
c) Os legados, as doazóns, e demais ingresos de dereito privado, así como as
subvencións

d) Unha porcentaxe de participación na recadación total do Estado polos impostos
directos e indirectos, incluída os monopolios fiscais.
93. Segundo o que determina o artigo 56 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
Estatuto de Autonomía de Galicia, é certo que:
a) A iniciativa de reforma corresponde á Xunta, ao Parlamento galego, por
proposta dunha maioría de dous terzos dos seus membros, ou ás Cortes
Xerais
b) A iniciativa de reforma requirirá, en todo caso, a aprobación do Parlamento
galego por proposta dunha quinta parte dos seus membros
c) A proposta de reforma requirirá, en todo caso, a aprobación do Parlamento
galego por maioría de dous terzos, a aprobación das Cortes Xerais mediante
lei orgánica, e o referendo positivo dos electores
d) A proposta de reforma requirirá, nos casos que determine a lei, a aprobación
do Parlamento galego por maioría dos seus membros, a aprobación das Cortes
Xerais mediante lei orgánica e o referendo positivo dos electores

94. Segundo establece o artigo 8 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de
Autonomía de Galicia:
a) Unha lei de Galicia, que requirirá para á súa aprobación o voto favorable da
maioría dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das institucións
autonómicas
b) Unha lei de Galicia, que requirirá para a súa aprobación o voto favorable das
dúas terceiras partes dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das
institucións autonómicas
c) Unha lei de Galicia, que requirirá para a súa aprobación o voto favorable dos
tres quintas partes dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das
institucións autonómicas
d) Unha lei de Galicia, que requirirá para a súa aprobación o voto favorable da
maioría absoluta dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das
institucións autonómicas
95. De acordo co que dispón o artigo 10 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
Estatuto de Autonomía de Galicia, é falso que o Parlamento de Galicia:
a) Exerza a potestade lexislativa da Comunidade Autónoma
b) Poida interpoñer recursos de inconstitucionalidade
c) Elabore e aplique o presuposto da Comunidade Autónoma galega
d) Esixa responsabilidade política á Xunta e ao seu presidente
96. Segundo o contido do artigo 15 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de
Autonomía de Galicia, non é certo que:
a) O presidente da Xunta será elixido polo Parlamento Galego de entre os seus
membros
b) Para ser elixido, o candidato deberá obter na primeira votación a maioría
absoluta
c) A mesa do Parlamento, logo de consulta coas forzas políticas representadas
parlamentariamente, propoñerá un candidato á presidente da Xunta
d) O presidente exerce a representación ordinaria do Estado en Galicia
97. De acordo co artigo 27 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de
Autonomía de Galicia, corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia
exclusiva en:
a) A artesanía

b) A ordenación do sector pesqueiro
c) As verteduras industriais e contaminantes nas augas territoriais do Estado
correspondentes ao litoral galego
d) As entidades cooperativas
98. De acordo co que establece o artigo 29 de a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde á Comunidade Autónoma galega a
execución da lexislación do Estado en materia de:
a) Réxime xurídico dos montes veciñais en man común
b) Augas minerais e termais
c) Salvamento marítimo
d) Promoción e a ordenación do turismo dentro da Comunidade

99- O arrendamento de bens inmobles necesarios para o desenvolvemento das
funcións da Xunta, salvo que proceda a adxudicación directa, correspóndelle segundo
o artigo 22 da lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da comunidade autónoma
galega:
a) Ao Consello da Xunta.
b) Á consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
c) Ao Consello da Xunta, por proposta da consellería de Economía e Facenda.
d) Á consellería de Economía e Facenda.
100- A adquisición de bens inmobles mediante leasing, segundo o artigo 18 da lei
3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da comunidade autónoma galega:
a) Non é posible.
b) É posible só nos casos de bens afectos aos servizos públicos.
c) Require informe previo favorable da consellería de Economía e Facenda.
d) Na adquisición de bens inmobles só poderase facer un diferimiento no pagamento
mediante un aprazamento neste.

101- A alienación de propiedades incorporais ou dereitos de exclusiva de que sexa
titular a Comunidade Autónoma realizarase, por regra xeral, segundo o disposto no
artigo 39 da lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da comunidade autónoma galega:
a) Por contratación directa
b) Por poxa pública
c) Por concurso.
d) Por procedemento negociado

102- No ámbito da administración do Estado a aceptación de doazóns de bens mobles
cando o donante tivese sinalado o fin ao que deben destinarse lle corresponde,
segundo o establecido no artigo 21 de a Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio
das Administracións Públicas, a:
a) Ministro de Facenda.
b) Consello de Ministros.
c) Ministro titular do departamento competente pola natureza dos fins a realizar.
d) Ningunha das anteriores é correcta.

103- De acordo co establecido no artigo 36 de a Lei 33/2003, do 3 de novembro de
Patrimonio das Administracións Públicas,la inscrición por parte das Administracións

públicas, nos correspondentes rexistros:
a) Será potestativa, no caso de arrendamentos inscribibles conforme a lexislación
hipotecaria.
b) Só será obrigatoria a inscrición dos bens e elementos do seu patrimonio de carácter
demanial
c) Só serán inscribibles os bens e dereitos de carácter patrimonial.
d) Ningunha é correcta

104- Segundo o artigo 19 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Función Pública de Galicia , o informe a emitir polo Consello
Galego de Función Pública sobre os anteproxectos de lei e os proxectos de
regulamento en materia de emprego público autonómico,
a) Ten carácter preceptivo e vinculante.
b) Ten carácter facultativo
c) Ten carácter preceptivo
d) Ningunha resposta é correcta
105- Segundo o artigo 28 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Función Pública de Galicia, a adscrición con carácter exclusivo de
determinados postos a persoal funcionario dun corpo concreto:
a) Será acordado polo Consello da Xunta, por proposta da consellería á que estivera
adscrita o devandito corpo.
b) Será acordado polo Consello de Xunta, por proposta da consellería competente en
materia de función pública e por iniciativa da consellería á que estivera adscrita o
devandito corpo.
c) Será acordado polo Consello de Xunta, por proposta da consellería competente en
materia de función pública
d) Ningunha resposta é correcta.
106-A composición da Comisión de Persoal segundo o artigo 20 do Decreto lexislativo
1/2008 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia:
a) Virá determinada por decreto.
b) O conselleiro competente en materia de función pública determinará a súa
composición.
c) A súa composición vén determinada pola propia lei de función pública.
d) Ningunha resposta é correcta.
107- De acordo co establecido no artigo 44.4 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se
aproba o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia, o persoal doutras
administracións en servizo activo na Administración da Xunta de Galicia non poderá
superar en ningún caso:
a) O 5% dos efectivos totais con que esta conte.
b) O 10% dos efectivos totais con que esta conte.
c) O 3% dos efectivos totais con que esta conte.
d) O 2% dos efectivos totais con que esta conte
108- Segundo o disposto no artigo 49 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba
o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia no caso de solicitude de
prolongación de permanencia no servizo activo, ao cumprir o/a funcionario/á idade de
65 anos, é certo que:
a) A solicitude deberá facerse mediante escrito dirixido á conselleira ou conselleiro
competente en materia de función pública cunha anticipación de seis meses como

mínimo á data na que cumpra 65 anos de idade.
b) Entenderase recoñecida a devandita prolongación sempre.
c) Entenderase recoñecida a prolongación se non se notificase ás persoas interesadas
resolución expresa e motivada en contrario antes dos dous meses que preceden á
data na que cumpra os 65 anos de idade.
d) Ningunha resposta é correcta.
109.- Segundo o artigo 53 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Función Pública de Galicia, a situación de comisión de servizos de
carácter forzoso pode ser:
a) Por tempo non superior a un ano
b) Por tempo non superior a tres meses
c) Por tempo non superior a tres meses nin inferior a un mes
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta
110.- Segundo o artigo 29.6 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Función Pública de Galicia, a adscrición a un posto por
reasignación de efectivos:
a) Ten carácter provisional ata o próximo concurso
b) Ten carácter provisional
c) Ten carácter definitivo
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

111.- Segundo o disposto no artigo 29.7 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se
aproba o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia, a adscrición dunha
persoa funcionaria baseada en motivos de saúde ou rehabilitación do/ funcionario/a:
a) Ten carácter provisional, e sempre que o posto de traballo de orixe o ocupe con
carácter definitivo reservaráselle mentres se manteña a causa que motiva a adscrición
b) Ten carácter definitivo
c) Ten carácter provisional
d) Só por motivos de saúde ten carácter definitivo, tendo carácter provisional no caso
de rehabilitación do/ funcionario/a:
112.- Segundo o establecido no artigo 38 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se
aproba o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia, nos procesos selectivos
por concurso oposición, a valoración dos méritos con relación ás probas selectivas non
supoñerá:
a) Máis do 30% da puntuación máxima alcanzable na fase de concurso oposición
b) Máis do 40% da puntuación máxima alcanzable na fase de concurso oposición
c) Máis do 40% da puntuación máxima alcanzable na fase de oposición
d) Máis do 50% da puntuación máxima alcanzable na fase de concurso oposición

113- Segundo o disposto no artigo 10.4 de a Lei orgánica 8/1980 do 22 de setembro
de Financiamento das Comunidades Autónomas, cando os tributos cedidos graven o
consumo, a súa atribución a unha comunidade autónoma, realizarase:
a) En función do lugar de consumo e en función dos consumos calculados sobre unha
base estatística
b) En función do lugar no que o vendedor realice a operación a través de
establecementos locais ou axencias
c) As opcións a) e b) son certas
d) As opcións a) e b) son incorrectas

114- Segundo o disposto por a Lei orgánica 8/1980 do 22 de setembro de
Financiamento das Comunidades Autónomas, cando unha comunidade autónoma
recibe do Estado bens de dominio público para cuxa utilización estivesen establecidas
taxas, estas considéranse:
a) Ingresos de dereito privado, procedente dos bens afectos.
b) Tributos cedidos do estado.
c) Tributos propios da comunidade autónoma.
d) Ningunha resposta é correcta.

115-O pagamento de obrigas só será esixible á facenda da Comunidade na medida
que resulte:
a) Da execución dos seus orzamentos, de sentenza xudicial ou de operacións
financeiras.
b) Da execución dos seus orzamentos, de operacións de tesouraría legalmente
autorizadas ou de sentenzas xudiciais firmes.
c) Da execución dos seus orzamentos e das sentenzas xudiciais.
d) a) e b)

116-De acordo co articulo 21 do Decreto Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o
Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, as cantidades
debidas á Facenda da Comunidade Autónoma percibirán intereses de demora:
a) Desde o a día seguinte ao do seu vencemento.
b) Aos tres meses da súa notificación.
c) Desde o a dia seguinte á súa notificación ou publicación.
d) Aos dous meses da súa notificación.

117-O sector público estatal, segundo o artigo 3 da lei 47/2003, Xeral Orzamentaria
divídese en:
a) Sector público administrativo e sector publico empresarial.
b) Sector público administrativo, comercial e financeiro.
c) Sector público administrativo, sector publico empresarial e sector público
fundacional.
d) Sector público administrativo, sociedades mercantís e fundacións públicas.

118-É correcto, respecto das transferencias de crédito reguladas no artigo 52 de Lei
47/2003, Xeral Orzamentaria, que:
a) Poderanse realizar transferencias de crédito desde créditos de operacións
financeiras a créditos de operacións de capital.
b) Poderanse realizar transferencias entre créditos de distintas seccións.
c) A realización de transferencias pode realizarse nos diferentes créditos do

presuposto, mesmo por creación de créditos novos
d) Todas son correctas.

119. De acordo co que prevé o artigo 16 de a Lei 2/2007 do 28 de marzo de traballo en
igualdade das mulleres de Galicia, concederá a Marca Galega de Excelencia en
Igualdade:
a) A Unidade Administrativa de Igualdade, á vista do informe emitido polo
departamento da Administración autonómica competente en materia de
igualdade
b) O departamento da Administración autonómica competente en materia de
traballo, á vista do informe emitido pola Unidade Administrativa de Igualdade
c) O departamento da Administración autonómica competente en materia de
igualdade, á vista do informe emitido polo departamento da Administración
autonómica competente en materia de traballo
d) O departamento da Administración autonómica competente en materia de
traballo, a proposta da Unidade Administrativa de Igualdade e á vista do
informe emitido polo departamento da Administración autonómica competente
en materia de igualdade

120. De acordo co que prevé o artigo 19 de a Lei 2/2007, do 28 de marzo, de traballo
en igualdade das mulleres de Galicia, a obtención da Marca Galega de Excelencia en
Igualdade permitirá beneficiarse, sen prexuízo doutras axudas públicas establecidas
regulamentariamente, dunha serie de dereitos e facultades durante:
a) Indefinidamente
b) O ano natural seguinte á súa obtención
c) Os dous anos naturais seguintes á súa obtención
d) Os anos fixados, de ser o caso, na adxudicación do contrato

121. De acordo co que establece o artigo 49 de a Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega
para a igualdade de homes e mulleres, a declaración de principios que se adoptará
para previr o acoso sexual non incluirá:
a) A explicación do procedemento informal de solución
b) A identificación, en cada unidade administrativa ou en cada centro de traballo,
do asesor ou asesora confidencial
c) O recordo a todo o persoal do deber de respectar a dignidade da persoa
d) Un informe do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Hombre e da
Muller

122. De acordo co que se prevé no artigo 25 de a Lei 2/2007, do 28 de marzo, de
traballo en igualdade das mulleres de Galicia, co obxectivo de lograr un acordo marco
interprofesional de ámbito autonómico sobre a igualdade entre mulleres e homes, que
órgano promoverá a convocatoria do departamento da Administración autonómica
competente en materia de igualdade, das asociacións empresariais e dos sindicatos
máis representativos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia?:
a) O Consello Galego de Cooperativas
b) O Consello Galego de Relacións Laborais
c) O Consello Consultivo de Galicia

d) A Comisión Consultiva Autonómica paraa Igualdade entre Homes e Mulleres
na Negociación Colectiva

123. Segundo o disposto no artigo 30 de a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de
prevención de riscos laborais, en cumprimento do deber de prevención de riscos
profesionais, é falso que:
a) O empresario designará un ou varios traballadores para ocuparse da devandita
actividade, constituirá un servizo de prevención ou concertarao cunha entidade
especializada allea á empresa
b) Os traballadores designados para ocuparse da devandita actividade deberán
gardar sixilo profesional sobre a información relativa á empresa á que tivesen
acceso como consecuencia do desempeño das súas funcións
c) Nas empresas de menos de 6 traballadores, o empresario non poderá asumir
persoalmente as funcións de prevención de riscos
d) O empresario que non concertara o Servizo de prevención cunha entidade
especializada allea á empresa deberá someter o seu sistema de prevención ao
control dunha auditoría ou avaliación externa

