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PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE INFORMÁTICA (GRUPO B) 
OEP 2017 

 
PRIMEIRA PROBA – 50 PREGUNTAS TIPO TEST 

 
 

INSTRUCIÓNS PARA A ELABORACIÓN DA PRIMEIRA PROBA 

 
1. Queda PROHIBIDO, falar, copiar, empregar teléfonos móbiles ou dispositivos análogos, os 
cales deberán ser apagados neste momento. 
 

2. O exame consistirá na formulación dun cuestionario de preguntas tipo test de 50 preguntas, 
de carácter teórico-práctico, con resposta única. Cada pregunta terá 4 respostas posibles a), 
b), c) e d), sendo correcta soamente unha delas. 
 

3. No cuestionario constan 5 preguntas de reserva (as preguntas de reserva utilizaranse soa-
mente cando por erro detectado, o tribunal acorde anular algunha das 50 preguntas do cues-
tionario que conforman a primeira proba). 
 

4. A proba cualificarase, mediante máquina de corrección, de 0 a 10 puntos, sendo preciso 
acadar 5 puntos como mínimo, para non quedar eliminado/a. Por cada tres (3) respostas in-
correctas descontarase unha (1) correcta. Corresponderalle ao tribunal determinar o número 
de respostas correctas esixido para acadar a puntuación de 5, de conformidade co establecido 
nas bases reitoras do proceso selectivo. As respostas en branco non restarán puntuación. 
 

5. O tempo para a elaboración desta primeira proba é de 60 minutos (1h). Se precisan saír ao 
baño poderán facelo unicamente acompañados por unha persoa membro do Tribunal/persoal 
colaborador. 
 

6. O exame deberá realizarse polo candidato na correspondente FOLLA DE EXAME que lle será 
entregada xunto co cuestionario, a cal inclúe unha FOLLA DE DATOS que deberá cubrir cada 
aspirante de conformidade coas instrucións que figuran NO REVERSO da mesma. 
 

7. O erro ou ausencia dalgún dos datos identificativos da persoa aspirante será causa de ANU-
LACIÓN DO EXAME. 
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8. Os candidatos deberán sinalar a resposta correcta marcando a opción elixida na forma des-
crita NO REVERSO da propia FOLLA DE EXAME. Poderá anular ou modificar a resposta inicial-
mente escollida borrando cunha goma se realiza o exame en lapis. 
 
9. Non poden realizarse anotacións ou calquera outra marca ao marxe da folla de exame. Cal-
quera outra forma de sinalar a resposta escollida determinará a nulidade da mesma e, polo 
tanto, non será obxecto de valoración. 

 

10. O cuestionario de preguntas so poderá ser levado polos candidatos ao remate da proba. 

http://www.concellodemarin.es/
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CUESTIONARIO EN GALEGO 
 

1) No contexto da firma electrónica e a súa regulación en España, sinale a afirmación 

FALSA. 

a. Os funcionarios ó servizo das Administracións Públicas españolas poden firmar 

no exercicio do seu cargo utilizando o seu DNI electrónico. 

b. Os códigos de verificación segura (CSV) xunto cos selos de órgano serven para do-

tar de firma electrónica recoñecida á actuación administrativa automatizada. 

c. Un dispositivo seguro de creación de firma debe garantir que os datos usados 

para xerar a firma poden producirse unha soa vez. 

d. Un certificado electrónico recoñecido ten que incluír a firma electrónica avan-

zada do prestador de servizos de certificación que o expide. 

2) Sinale a que se denomina Single sign-on (SSO): 

a. Procedemento de cifrado para autenticar a un usuario. 

b. Procedemento asociado ó cifrado en Secure Sockets Layers (SSL). 

c. É un procedemento de autenticación que habilita ó usuario para acceder a varios 

sistemas cunha sola instancia de identificación. 

d. Permite o acceso de usuarios a servizos web a través do protocolo HTTPS. 

3) Cal é a diferenza entre un servizo WFS e un servizo WMS? 

a. Un servizo WMS permite reflexar a información xeográfica vía Internet pero non 

modificar os seus datos. O servizo WFS si nos permite modificar estes datos. 

b. Un servizo WFS permite reflexar a información xeográfica vía Internet pero non 
modificar os seus datos. O servicio WMS si nos permite modificar estes datos. 

c. Son iguais, pero o WMS foi desenvolto por ESRI y o WFS é de software libre. 
d. Ningunha é correcta. 

4) Se teño unha subrede con direccionamiento IP 10.10.16.0 e máscara de rede 

255.255.252.0, ¿cal das seguintes direccións IP asinables a un equipo pertence a dita 

subrede? 

a. 10.10.31.1. 

b. 10.10.18.255. 

http://www.concellodemarin.es/
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c. 10.10.32.1. 

d. Ningunha das anteriores é correcta. 

5) A que porto nos conectaríamos para facer un telnet? 

a. 23  

b. 25 

c. 80 

d. 21 

6) O algoritmo chamdao “Spanning Tree” úsase: 

a. Para evitar bucles en redes con pontes transparentes que teñen varios path entre 

eles. 

b. Para realizar a configuración dos routers empregados en redes complexas. 

c. Nas redes de neuronas artificiais. 

d. Ningunha das anteriores. 

7) Que é o Organizational Unique Identifier (OUI)? 

a. Todos os díxitos hexadecimais dunha dirección MAC . 

b. Os 6 primeiros díxitos hexadecimais dunha dirección MAC. 

c. Os últimos 6 díxitos hexadecimais dunha dirección MAC . 

d. O prefixo de todos os números de modelos de dispositivos de rede. 

8) En programación orientada a obxectos, que son as clases abstractas? 

a. Aquelas que se dividen en subclases. 
b. Aquelas que están predefinidas. 
c. As que non teñen instancias. 

d. As que non son reutilizables. 

9) Nun modelo de entidade/relación a cardinalidade máxima e mínima dos tipos de enti-

dades participantes nun tipo de relación é: 

a. O número máximo e mínimo de tipos de entidade que participan nun tipo de re-

lación. 

http://www.concellodemarin.es/
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b. O número máximo e mínimo de ocorrencias dun tipo de entidade que poden es-

tar relacionadas cunha ocorrencia doutro, ou outros tipos de entidade que parti-

cipan nun tipo de relación. 

c. O número máximo e mínimo de atributos que un tipo de entidade ten. 

d. O número máximo e mínimo de subtipos dun tipo de entidade que se relacionan 

co supertipo do tipo de entidade dominante. 

10) UML define 12 tipos de diagramas, entre os que se encontran: 

a. Diagramas de clases, diagramas de obxectos, diagramas de estados, diagramas de 

funcións.  

b. Diagramas de casos de uso, diagramas de compoñentes, diagramas de paquetes, 

diagramas de interacción. 

c. Diagramas de casos de uso, diagramas de compoñentes, diagramas de paquetes, 

diagramas de funcións. 

d. Diagramas de clases, diagramas de obxectos, diagramas de estados, diagramas de 

accións. 

11) O Esquema Nacional de Interoperabilidade establece que as administracións utilizarán 

para as aplicacións que declaren como de fontes abertas aquelas licenzas que aseguren 

que os programas, datos ou información que se comparten: 

a. Poden executarse para calquera propósito, permiten coñecer o seu código fonte, 

poden modificarse ou mellorarse, poden distribuírse copias. 

b. Poden executarse para calquera propósito, permiten coñecer o seu código fonte, 

poden modificarse ou mellorarse, poden distribuírse copias sen cobrar por elas. 

c. Poden executarse para calquera propósito, permiten coñecer o seu código fonte, 

poden modificarse ou mellorarse, poden redistribuírse a outros usuarios con ou 

sen cambios sempre que a obra derivada manteña estas mesmas catro garantías. 

d. Poden executarse para calquera propósito, permiten coñecer o seu código fonte, 

poden modificarse ou mellorarse, poden redistribuírse a outros usuarios con ou 

sen cambios sempre que a obra derivada manteña estas mesmas catro garantías 

e manteña o aviso de autoría. 
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12) Si estamos utilizando follas de estilo ou CSS, nun documento HTML, como podemos 

mostrar os hipervínculos sen subliñar? 

a. a { text-decoration: no underline; }  

b. a { text-decoration: none; }  

c. a { decoration: no underline; }  

d. a { underline: none; } 

13) Como se denomina a unidade de capacidade equivalente a 1024 tebibytes?  

a. 1 picobyte. 

b. 1 exbibyte. 

c. 1 pebibyte. 

d. 1 zettabyte. 

14) No tocante a accesibilidade, ¿cal destes puntos de verificación NON corresponde ó ni-

vel de prioridade 2 segundo as Pautas de Accesibilidade establecidas pola W3C? 

a. Marcar correctamente as listas e os ítems das listas 

b. Dividir os bloques largos de información en grupos máis manexables cando sexa 

natural e apropiado 

c. Para os scripts e applets, asegurarse de que os manexadores de eventos sexan 

independentes do dispositivo de entrada. 

d. Proporcionar atallos de teclado para os vínculos máis importantes (incluidos os 

dos mapas de imaxe de cliente), os controis de formulario e os grupos de controis 

de formulario.  

15) Nun procesador de texto, o “control de viúvas”: 

a. Permite que se imprima a última liña dun parágrafo na parte superior  

dunha páxina. 

b. Provoca que todas as liñas dun parágrafo se impriman na mesma páxina. 

c. Impide que se imprima a primeira liña dun parágrafo ó final da páxina. 

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

16) Que se entende por Spoofing? 

a. Técnica pola que se activa o modo de recuperación de paquetes promiscuo para 

capturar contidos que circulan pola rede. 

http://www.concellodemarin.es/
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b. Termo que identifica o intento de acceso a uns sistema suplantando a identidade 

de outro ente. 

c. Técnica que consiste en roubar unha conexión despois de que o usuario supere 

con éxito o proceso de autenticación. 

d. Ningunha das anteriores é certa 

17) Nunha cela determinada dunha folla de cálculo, unha referencia circular: 

a. Indica que existe unha forma dun círculo na cela adxacente. 

b. Fai referencia a súa propia cela de forma directa. 

c. Fai referencia ó arquivo de forma indirecta. 

d. Todas as respostas son certas. 

18) Segundo o artigo 43 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo 

común das Administracións Públicas, cando a notificación por medios electrónicos sexa 

de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida polo interesado, enténdese re-

xeitada: 

a. Cando transcorresen dez días hábiles dende a posta ao dispor da notificación sen 

que se acceda ao seu contido. 

b. Cando transcorresen quince días hábiles dende a posta ao dispor da notificación 

sen que se acceda ao seu contido. 

c. Cando transcorresen dez días naturais dende a posta ao dispor da notificación 

sen que se acceda ao seu contido. 

d. Cando transcorresen dez días naturais dende a posta ao dispor da notificación 

sen que se acceda ao seu contido. 

19) O artigo 37 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común 

das Administracións Públicas dispón que as resolucións administrativas non poderán 

vulnerar o establecido en unha disposición de carácter xeral, aínda que aquelas proce-

dan dun órgano de igual ou superior xerarquía ao que ditou a disposición xeral. Este 

principio coñécese como: 

a. Inderogabilidade parcial. 

b. Inderogabilidade singular. 

c. Derogabilidade parcial. 

d. Derogabilidade restrinxida. 

http://www.concellodemarin.es/
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20) Segundo o artigo 35 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo 

común das Administracións Públicas, serán motivados, con sucinta referencia aos feitos 

e fundamentos de dereito: 

a. Os actos que limiten dereitos subxectivos ou intereses ilexítimos. 

b. Os actos que limiten dereitos obxectivos ou intereses lexítimos. 

c. Os actos que limiten dereitos subxectivos ou intereses lexítimos. 

d. Ningunha é correcta. 

21) O artigo 83 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común 

das Administracións Públicas, establece que el prazo para formular alegacións nun pe-

ríodo de información pública en ningún caso poderá ser inferior a: 

a. Dez días ampliables a quince días, salvo que se trate de procedemento de conco-

rrencia competitiva. 

b. Dez días ampliable a vinte días, salvo que se trate dun procedemento de conco-

rrencia competitiva. 

c. Dez días. 

d. Vinte días. 

22) Segundo o artigo 24.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administra-

tivo común das Administracións Públicas, no caso dos actos administrativos producidos 

por silencio administrativo, poderá expedirse certificado de oficio polo órgano compe-

tente nun prazo de: 

a. 15 días antes de que expire o prazo máximo para resolver o procedemento. 

b. 15 días dende de que expire o prazo máximo para resolver o procedemento. 

c. 10 días dende de que expire o prazo máximo para resolver o procedemento. 

d. 10 días antes de que expire o prazo máximo para resolver o procedemento. 

23) Segundo o artigo 116 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administra-

tivo común das Administracións Públicas, a presentación dun recurso ante un órgano 

non competente para a súa resolución, producirá: 

a. A súa admisión a trámite, con remisión ao órgano competente para a súa resolu-

ción. 

http://www.concellodemarin.es/
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b. A inadminisión cando o competente pertenza a outra Administración Pública, de-

bendo remitirse ao órgano competente. 

c. A súa desestimación por falta de competencia, debendo remitirse ao órgano 

competente. 

d. Producirá a terminación do procedemento. 

24) Indica cal dos seguintes actos non poñen fin á vía administrativa: 

a. As resolucións dos órganos administrativos que dispoñan dun superior monár-

quico, salvo que a Lei estableza o contrario. 

b. A resolución administrativa dos procedementos de responsabilidade patrimonial, 

calquera que fose o tipo de relación, pública ou privada, da que derive. 

c. Os acordos, pactos, convenios e contratos que teñan a consideración de finaliza-

dores do procedemento. 

d. As resolucións dos recursos de alzada. 

25) Segundo o artigo 63.1 da  LCSP: 

a. Os órganos de contratación difundirán preferentemente a través de Internet o 

seu perfil de contratante.   

b. Os órganos de contratación difundirán exclusivamente a través da súa sede elec-

trónica o seu perfil de contratante. 

c. Os órganos de contratación difundirán preferentemente a través da súa sede 

electrónica o seu perfil de contratante. 

d. Os órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet o seu 

perfil de contratante. 

26) O acceso á información do perfil de contratante será: 

a. Libre, non requirindo identificación previa. Con todo, deberá requirirse esta para 

o acceso a servizos personalizados asociados ao contido do perfil de contratante 

tales como subscricións, envío de alertas, comunicacións electrónicas e envío de 

ofertas, entre outras. 

b. Libre, salvo cando requira identificación previa nos casos en que así se faga cons-

tar nos pregos e documentos equivalentes, así como nos anuncios de licitación. 

c. Restrinxido, requirindo identificación previa que deberá facerse constar nos pre-

gos e documentos equivalentes, así como nos anuncios de licitación. 

http://www.concellodemarin.es/
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d. Libre, non requirindo identificación previa. Con todo, poderá requirirse esta para 

o acceso a servizos personalizados asociados ao contido do perfil de contratante 

tales como subscricións, envío de alertas, comunicacións electrónicas e envío de 

ofertas, entre outras. 

27) Toda a información contida no perfil de contratante: 

a. Publicarase en formatos abertos e reutilizables, e permanecerá accesible ao pú-

blico durante un período de tempo non inferior a 5 anos. 

b. Publicarase en formatos abertos, sendo potestativo facelo en formatos reutiliza-

bles, e permanecerá accesible ao público durante un período de tempo non infe-

rior a 3 anos. 

c. Publicarase en formatos abertos, sendo potestativo facelo en formatos reutiliza-

bles, e permanecerá accesible ao público durante un período de tempo non infe-

rior a 5 anos. 

d. Publicarase en formatos abertos e reutilizables, e permanecerá accesible ao pú-

blico durante un período de tempo non inferior a 3 anos. 

28) A publicación da información relativa aos contratos menores deberá realizarse: 

a. Polo menos mensualmente. 

b. Polo menos trimestralmente. 

c. Polo menos  semestralmente. 

d. Polo menos anualmente. 

29) Están exceptuados da publicación da información relativa  aos contratos menores: 

a. Aqueles contratos  cuxo valor estimado  fose inferior a cinco mil euros,  sempre 

que o sistema de pago utilizado polos poderes  adxudicadores  fose ou de anti-

cipo de  caixa  fixa  ou  outro sistema similar para realizar pagos menores. 

b. Aqueles contratos  cuxo valor estimado  fose inferior a tres mil euros,  sempre 

que o sistema de pago utilizado polos poderes  adxudicadores  fose ou de anti-

cipo de  caixa  fixa  ou  outro sistema similar para realizar pagos menores. 

c. Aqueles contratos  cuxo valor estimado  fose inferior a mil euros,  sempre que o 

sistema de pago utilizado polos poderes  adxudicadores  fose ou de anticipo de  

caixa  fixa  ou  outro sistema similar para realizar pagos menores. 

http://www.concellodemarin.es/


 

                   

                   CONCELLO DE MARÍN 
 

                                 Avda. de Ourense  3, 36900 
                                 Marín (Pontevedra) 
                                 CIF: P3602600C 
                                 Tfno: 986 88 03 00 
                                 www.concellodemarin.es 

 
 

 
 
Expte.: 2019-RH320-006 
Proceso selectivo Técnico de 
Informática (Grupo B) OEP 2017 
 

 

 

11 de 19 

d. Aqueles contratos  cuxo valor estimado  fose inferior a  cincocentos euros,  sem-

pre que o sistema de pago utilizado polos poderes  adxudicadores  fose ou de an-

ticipo de  caixa  fixa  ou outro sistema similar para realizar pagos menores. 

30) As notificacións ás que se refire a  LCSP: 

a. Deberanse realizar mediante dirección electrónica habilitada. 

b. Deberanse facer mediante comparecencia electrónica. 

c. Poderanse realizar exclusivamente mediante dirección electrónica habilitada. 

d. Poderanse realizar mediante dirección electrónica habilitada ou mediante com-

parecencia electrónica. 

31) Nas Entidades Locais, as Xuntas de Contratación: 

a. Son de constitución potestativa. 

b. Son de constitución obrigatoria. 

c. Son de constitución potestativa unicamente nos contratos de servizos. 

d. Son de constitución obrigatoria unicamente nos contratos de servizos. 

32) Cal, dos seguintes, non está incluído no deber de publicidade activa: 

a. A relación de bens mobles que sexan da súa propiedade ou sobre os que osten-

ten algún dereito real. 

b. As subvencións e axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, ob-

xectivo ou finalidade e beneficiarios. 

c. Os documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser someti-

dos a un período de información pública durante a súa tramitación. 

d. A información estatística necesaria para valorar o grao de cumprimento e cali-

dade dos servizos públicos que sexan da súa competencia, nos termos que defina 

cada administración competente. 

33) Que órgano é o competente para acordar a aprobación do inventario xa formado, a súa 

rectificación e comprobación? 

a. A Xunta de Goberno Local. 

b. O Alcalde. 

c. O Pleno. 

d. O Secretario, co visto e prace do Presidente da Corporación. 

http://www.concellodemarin.es/
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34) Se algún dos suxeitos obrigados a relacionarse electronicamente coas Administracións 

Públicas presenta a súa solicitude  presencialmente, requirirase ao interesado para que 

a  emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase 

como data de presentación da solicitude: 

a. Aquela en que se realizou  presencialmente. 

b. Aquela en que fose realizado o requirimento de corrección. 

c. Ao día seguinte ao de transcurso do prazo de 10 días para emendar. 

d. Aquela na que fose realizada a corrección. 

35) Segundo o establecido no artigo 49.1 de la Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-

mento administrativo común das Administracións Públicas, a nulidade o anulabilidade 

dun acto administrativo: 

a. Implicará, en todo caso a nulidade de pleno dereito de todos os restantes actos 

administrativos. 

b. Non implicará a dos sucesivos no procedemento que sexan independentes do pri-

meiro. 

c. Será susceptible de convalidación nalgúns supostos. 

d. Determinará a conservación daqueles actos e trámites cuxo contido mantívose 

igual de non cometerse a infracción. 

36) De conformidade ao artigo 109.2 da Lai 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das Administracións Públicas, as administracións públicas pode-

rán rectificar: 

a. En calquera momento, a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou 

aritméticos existentes nos seus actos. 

b. Nun prazo máximo de 4 anos dende que se ditou o acto, de oficio, os erros mate-

riais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. 

c. Nun prazo máximo de 4 anos desde que se ditou o acto, de oficio ou a instancia 

dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus 

actos. 

d. En calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros mate-

riais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos. 
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37) En aplicación do artigo 85 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento adminis-

trativo común dás Administracións Públicas, cando a sanción teña unicamente valor 

pecuniario, o órgano competente para resolver o procedemento: 

a. Aplicará reducións de, polo menos, o 20 % sobre o importe da sanción proposta, 

non sendo estes acumulables entre si. 

b. Aplicará reducións de, polo menos, o 20 % sobre o importe da sanción proposta, 

sendo estes acumulables entre si. 

c. Aplicará reducións de, polo menos, o 10 % sobre o importe da sanción proposta, 

non sendo estes acumulables entre si. 

d. Aplicará reducións de, polo menos, o 10 % sobre o importe da sanción proposta, 

sendo estes  acumulables entre si. 

38) A regulación dos principios da potestade sancionadora levase a cabo: 

a. Na Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

b. No Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. 

c. Na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Ad-

ministrativo Común  

d. Na Lei de Réxime Xurídico do Sector Público. 

39) Os procedementos de natureza sancionadora iniciaranse, segundo o disposto no artigo 

63 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común dás Admi-

nistracións Públicas: 

a. De oficio ou a instancia do interesado. 

b. Por petición razoada de órganos ou de interesados. 

c. Por petición doutros órganos. 

d. Sempre de oficio por acordo do órgano competente. 

40) En conformidade ao artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do  Ré-

xime Local, son Entidades Locais territoriais: 

a. Municipio, a provincia, a Illa nos arquipélagos balear e canario e as Comarcas. 

b. Municipio, a provincia, a Illa nos arquipélagos balear e canario. 

c. As áreas metropolitanas e as Mancomunidades de Municipios. 

d. A a) e c) son correctas. 
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41) Segundo a  literalidade do  artigo 140 da Constitución Española, os municipios gozarán 

de: 

a. Personalidade xurídica propia. 

b. Personalidade xurídica plena. 

c. Personalidade xurídica única. 

d. Personalidade xurídica integra. 

42) De acordo co disposto no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases 

do Réxime Local, son servizos mínimos obrigatorios en todos os municipios. 

a. Parque público, biblioteca pública e tratamento de residuos. 

b. Protección civil, avaliación e información de situacións de necesidade social e a 

atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, preven-

ción e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público. 

c. Transporte colectivo urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano. 

d. Iluminación pública, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastece-

mento domiciliario de auga potable, rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de 

poboación e pavimentación das vías públicas. 

43) O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento de concesión 

de subvención en  Réxime de concorrencia competitiva, en cumprimento do  artigo 

23.4 da  Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, non poderá exceder os: 

a. Tres meses. 

b. Seis meses. 

c. Nove meses. 

d. Doce meses.  

44) Dentro dos procedementos de concesión de subvencións, sinala a resposta correcta: 

a. O procedemento ordinario de conceder subvenciones é a concesión directa. 

b. O procedemento de concorrencia competitiva debe ser para os supostos previs-

tos na lei. 

c. No procedemento de concorrencia competitiva, non se ten que facer una prela-

ción entre os candidatos á subvención para poder entregarse. 

d. As subvencións previstas nominativamente no orzamento do Concello, poderase 

conceder de forma directa. 
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45) Segundo o artigo 182  Lei 2/2015 (Emprego Público de Galicia) finalizada a suspensión 

firme de funcións, o persoal funcionario de carreira está obrigado a solicitar o rein-

greso ao servizo activo no prazo dun mes, a contar dende o día seguinte ao de finaliza-

ción de dita situación, o incumprimento de esta obrigación determinará: 

a. A declaración na situación de suspensión de funcións. 

b. A declaración na situación de excedencia por interese particular. 

c. A declaración na situación de servizos especiais. 

d. A declaración na situación de excedencia por prestación de servizos no sector pú-

blico. 

46) Segundo o artigo 181 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 (Texto Refundido da Lei Regu-

ladora das Facendas Locais), cal das seguintes operacións non permite a xeración de 

crédito no estado de gastos dos orzamentos? 

a. Reintegros de pagos indebidos con cargo ao orzamento corrente, en canto a reposi-

ción do crédito na correspondente contía. 

b. Adquisicións de bens pola entidade local ou os seus organismos autónomos. 

c. Prestación de servizos. 

d. Reembolso de préstamos. 

47) Segundo o artigo 205 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 (Texto Refundido da Lei Regu-

ladora das Facendas Locais), cal dos seguintes non é un fin da contabilidade pública lo-

cal?: 

a. Establecer o balance da entidade local, poñendo de manifesto a composición e situa-

ción do seu patrimonio, así como as súas variacións. 

b. Render a información económica e financeira que sexa necesaria para a toma de de-

cisións, tanto na orde político como na de xestión 

c. Posibilitar o inventario e o control do inmobilizado material, inmaterial e financeiro, 

o control do endebedamento e o seguimento individualizado da situación debedora 

ou acredora dos interesados que se relacionen coa entidade local. 

d. Determinar os resultados analíticos poñendo de manifesto o impacto ambiental pola 

prestación dos servizos. 

http://www.concellodemarin.es/


 

                   

                   CONCELLO DE MARÍN 
 

                                 Avda. de Ourense  3, 36900 
                                 Marín (Pontevedra) 
                                 CIF: P3602600C 
                                 Tfno: 986 88 03 00 
                                 www.concellodemarin.es 

 
 

 
 
Expte.: 2019-RH320-006 
Proceso selectivo Técnico de 
Informática (Grupo B) OEP 2017 
 

 

 

16 de 19 

48) Segundo o artigo 102 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 (Texto Refundido da Lei Regu-

ladora das Facendas Locais), respecto do imposto sobre construcións, instalacións e 

obras, sinale a afirmación incorrecta: 

a. O tipo de gravamen do imposto será o fixado por cada concello,  sen que dito tipo 

poida exceder do catro por cen. 

b. O imposto devéngase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, 

tras ter obtido a correspondente licenza. 

c. A cota deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de grava-

men. 

d. A base impoñible do imposto está constituída polo custo real e efectivo da constru-

ción, instalación ou obra. 

49) Segundo o artigo 33 del Real Decreto Decreto Lexislativo 2/2004 (Texto Refundido da 

Lei Reguladora das Facendas Locais), en que momento se produce o devengo das con-

tribucións especiais?: 

a. No momento no que as obras se teñan executado ou o servizo se teña prestado na 

súa totalidade. 

b. No  momento no que as obras se teñan iniciado ou o servizo teña comezado a pres-

tarse. 

c. No momento no que as obras se teñan executado ou o servizo teña comenzado a 

prestarse. 

d. No momento no que as obras se teñan iniciado ou o servizo se teña prestado na súa 

totalidade. 

50) Segundo o artigo 46 Real Decreto Lexislativo 2/2004 (Texto Refundido da Lei Regula-

dora das Facendas Locais), respecto dos prezos públicos sinale a afirmación inco-

rrecta?: 

a. A obriga de pagar o prezo público nace tras a prestación do servizo ou a realización 

da actividade  

b. Antes de que se inicie a prestación do servizo ou a realización da actividade, as enti-

dades poderán esixir o depósito previo do seu importe total ou parcial. 

c. Cando por causas non imputables ao obrigado, o pago do prezo, o servizo ou a acti-

vidade non se preste ou desenrole, procederá a devolución do importe correspon-

dente. 
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d. As débedas por prezos públicos poderán esixirse polo procedemento administrativo 

de constrinximento. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 

1) Desexamos facer uso dos certificados que inclúe o DNI electrónico utilizando un lector 

de tarxetas criptográficas. Para iso, conectámonos a unha páxina web que permite au-

tenticarnos facendo uso de dito DNI e ó conectarnos pídesenos un número PIN. Este 

número PIN é: 

a. A clave pública. 

b. A clave privada. 

c. A clave para que o lector poida acceder ós nosos certificados. 

d. A clave para facer uso dos módulos criptográficos incluídos no lector de tarxetas. 

2) O Esquema Nacional de Seguridade establece que nun sistema de información de cate-

goría media aplican as seguintes medidas de seguridade en canto á protección da infor-

mación: 

a. Datos de carácter persoal, cualificación da información, sinatura electrónica, lim-

peza de documentos, copias de seguridade (backup). 

b. Datos de carácter persoal, cualificación da información, sinatura electrónica, se-

los de tempo, limpeza de documentos. 

c. Datos de carácter persoal, cifrado, sinatura electrónica, limpeza de documentos, 

copias de seguridade (backup). 

d. Datos de carácter persoal, cualificación da información, sinatura electrónica, se-

los de tempo, copias de seguridade (backup). 

3) Segundo o artigo 12 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo 

común das Administracións Públicas, se un interesado non dispón dos medios electró-

nicos necesarios: 

a. A súa identificación ou firma electrónica no procedemento administrativo po-

derá ser validamente realizada por un funcionario público. Será necesario, en-

tre outras cousas, que o interesado preste seu consentimento expreso. 

b. Procederase a emisión dun certificado para o interesado. 

c. A súa identificación ou firma electrónica no procedemento administrativo será 

automaticamente realizada por un funcionario público. 
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d. Isto non é posible, xa que todos os cidadáns deberán dispoñer de estes me-

dios. 

4) Os principios técnicos do Portal da Transparencia, segundo o artigo 11 da Lei 9/2013, 

do 9 de decembro son: 

a. Interoperabilidade, datos abertos e publicidade activa. 

b. Accesibilidade, protección de datos e reutilización. 

c. Accesibilidade, interoperabilidade e reutilización. 

d. Publicidade activa, reutilización e interoperabilidade. 

5) Segundo o previsto no  artigo 32.2 da Lei 40/2015, de 1 de  outubro, de  Réxime Xurí-

dico do Sector Público, nos procedementos de responsabilidade patrimonial é necesa-

rio que o dano alegado sexa: 

a. Debido ao mal funcionamento dos mesmos. 

b. Recoñecido en sentenza xudicial firme. 

c. Identificable,  cuantificable e debido por mor de forza maior 

d. Efectivo, avaliable economicamente e individualizado. 
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