CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

Sendo as 10,00 horas do día 21 de maio de 2019, reúnense os integrantes do tribunal cualificador do
proceso selectivo para a selección de persoal funcionario/a interino/a para a cobertura da praza vacante na
plantilla de persoal municipal do concello de Pontedeume coa seguinte denominación, Administrativo, adscrito
á área de formación, emprego e desenvolvemento local, funcionario da escala administrativa xeral, grupo C,
Subgrupo C1, nivel 18 identificado co código 07.00.00.03.02, ata a cobertura definitiva ou ata o momento en
que desaparezan as circunstancias urxentes e inaprazables no servizo público que xustifican a convocatoria
da presente praza de xeito interino. constituído do seguinte xeito:
Presidenta: Dona Lucía Varela Martínez, Interventora do Concello de Pontedeume
Secretaria: Dona Marta Cajide Barbeito, Secretaria do Concello de Pontedeume.
1º Vogal: Dona Eva María Guerrero Rico, Administrativa do Concello de Pontedeume.
2º Vogal: Dona María Isabel Paz Calvo, Administrativa do Concello de Pontedeume.
3º Vogal: Don Nicolás Placer Sande, Administrativo do Concello de Pontedeume.
O tribunal procede a corrección do exercicio realizado, co resultado que se indica na táboa seguinte, con
identificación do código persoal de cada aspirante, (anotado xa polos aspirantes, segundo das instrucións
dadas polo tribunal, para posteriores comprobacións), e a puntuación obtida:
PUNTUACIÓN 1º EXERCICIO DA OPOSICIÓN ÁREA FORMACIÓN, EMPREGO E DESENVOLVEMENTO.
(Exercicio valorado cun máximo de 5 puntos tendo que acadar un mínimo de 2,5 para superar a proba.
Apartado 2.1 da base 7ª das bases da convocatoria.)
ASPIRANTES QUE NON SUPERARON A PROBA:
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ACTA N.º 3, FASE OPOSICIÓN, CORRECCIÓN PRIMER EXERCICIO PROCESO SELECCIÓN
ADMINISTRATIVO/A ÁREA DE FORMACIÓN, EMPREGO E DESENVOLVEMENTO.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CÓDIGO
9g9d3M8iPONT
6i8o6Z9wPONT
3M5b09xPONT
6D5R7b2ÑPONT
8q3gI9iPONT
PONT5h5q3M5r
PONT9a5R7b2Ñ
0x9D0e8hPONT
9Gz8ñ6RPONT
9G6XB8sPONT
PONT0w8O1p9T
4S7m8J8TPONT
9Ñ0r6T8DPONT
3o9TMb5ePONT
9I68V68wPONT
PONT0gX6zM9Q

PUNTUACIÓN
0,40
0,80
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
1,40
1,70
1,75
1,85
2,20
2,30
2,30
2,45

ASPIRANTES QUE SUPERARON A PROBA:
Nº
1

CÓDIGO
1R0r6T8DPONT

PUNTUACIÓN
2,60
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PONT3M5b09x
PONT3o9TMb5e
6N0n6V0vPONT
9F1J5R8LPONT
0gX6zM9QPONT
PONT9T5T3M3s
5h7b6M9xPONT
6Kq3gI9iPONT
PONT6N0n6V0v
5F8o6Z9wPONT
PONT9g9d3M8i
PONT9Rs8T3x9t
5t7m8J8TPONT
PONT6oyT0M6q
PONT8q3gI9i
PONT9Ñ0r6T8D
3wS8T3M0PONT
9L3s5K8NPONT
5T68T3d9vPONT
PONT93N5j0a
5U6V0v55PONT
6oyT0M6qPONT
9Rs8T3x9tPONT
PONT0x9D0e8h
2N6bS7uPONT
9H1M2I8jPONT
9U0x2G8HPONT
PONT5h7b6M9x
9K3qV5k8tPONT
9T5T3M3sPONT
6Y3N5j0aPONT
9C0T4I8gPONT
PONT5T68T3d9v
PONT7s6bS7u
PONT5t7m8J8T
PONT6i8o6Z9w
5G9D0e8hPONT
5h5q3M5rPONT

2,60
2,60
2,70
2,70
2,75
2,85
2,90
2,95
3,05
3,10
3,10
3,15
3,20
3,20
3,20
3,20
3,25
3,30
3,50
3,50
3,55
3,65
3,65
3,70
3,80
3,85
3,95
3,95
4,10
4,10
4,15
4,15
4,15
4,15
4,20
4,20
4,40
4,45

O tribunal acorda tamén publicar o exame así como a plantilla de respostas, para que todos os aspirantes
poidan realizar ás comprobacións que correspondan.
1º
EXERCIZO OPOSICIÓN ADMINISTRATIVO
DESENVOLVEMENTO LOCAL
1.- A forma política do Estado español é:
a.- Monarquía absoluta.
b.- República federal.
c.- Monarquía federal.
d.- Monarquía parlamentaria.

ÁREA

DE

FORMACIÓN,

2.- Ou título dá Constitución adicado á organización territorial do Estado é:

EMPREGO

E
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a.- Título VI.
b.- Titulo VIII.
c.- Titulo IX.
d.- Ningunha das anteriores.

4.- A agrupación de municipios limítofes nas Comunidades Autónomas do artigo 152, resérvase a:
a.- Lei Orgánica.
b.- Asemblea lexislativa propia.
c.- Cortes Xerais.
d.- Estatutos.
5.- Entre os principios que han de inspirar a réxime xurídica dos bens de dominio público, non se
atopa o de:
a.- Carácter estatal.
b.- Imprescriptibilidade.
c.- Inalienabilidade.
d.- Inembargabilidade.
6.- Atendendo ao disposto no artigo 1 da Lei de Bases de Réxime Local, os municipios son:
a.- Unha parte da organización territorial de España.
b.- As entidades básicas do estado español
c.- Entidades básicas da organización territorial do estado.
d.- Entidades fundamentais do territorio español.
7-. Quen exerce o control de legalidade dos acordos e actos das entidades locais?
a.- O Ministerio Fiscal.
b.- O Goberno de España.
c.- Os Tribunais.
d.- b) e c) son correctas
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3.- Vos membros do Tribunal Constitucional propostos polo Senado son:
a.- 4.
b.- 2.
c.- 3.
d.- 5.

8.- Segundo se establece no artigo 6 da Lei de Bases de Réxime Local, son principios de actuación
das entidades locais:
a.- Eficacia, descentralización, desconcentración e coordinación.
b.- Eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación.
c.- Eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación e cooperación.
d.- Eficacia, xerarquía, descentralización, coordinación e colaboración.
9.- As competencias das entidades locais son:
a.- Propias.
b.- Plenas.
c.- Atribuídas por delegación.
d.- a) e c) son correctas
10.- Tendo en conta a poboación do Concello de Pontedeume: As dotacións de postos de traballo
cuxa cobertura corresponda a persoal eventual…
a.- Non poderá exceder dun.
b.- Non poderá exceder dun, se xa ten membros dá corporación local con dedicación exclusiva.
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c.- Non poderá exceder de dous.
d.- Ningunha das anteriores é correcta

12.- Iniciado o procedemento administrativo, o órgano administrativo e competente poderá adoptar de
oficio, a instancia de parte e de forma motivada, as medidas provisionais que estime oportunas para
asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer, se existisen elementos de xuízo suficientes para
iso, de acordo aos principios de:
a.- Proporcionalidade, efectividade e maior onerosidad.
b.- Proporcionalidade, efectividade, rapidez e maior onerosidad.
c.- Efectividade, onerosidad e autoridade.
d.- Proporcionalidade, efectividade e menor onerosidad.
13.- As medidas provisionais que resulten necesarias e proporcionadas segundo o artigo 56.2 da
LPACAP deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no acordo de iniciación do
procedemento, que deberá efectuarse:
a.- Dentro dos 15 días seguintes á súa adopción.
b.- Dentro dos 10 días seguintes á súa adopción.
c.- Nun prazo non superior a 15 días naturais.
d.- Nun prazo non superior aos 10 días desde a súa adopción.
14. Segundo o artigo 71.1 da LPACAP, o procedemento administrativo impulsarase de oficio en todos
os seus trámites e a través de medios electrónicos sometido ao principio de:
a.- Publicidade.
b.- Celeridade.
c.- Eficacia.
d.- Todas son correctas.
15. Serán motivados, con sucinta referencia de feitos e fundamentos de dereito, (indica cal das
seguintes respostas é a correcta):
a.- Os actos que limiten dereitos subxectivos ou intereses lexítimos.
b.- Os actos que rexeiten probas propostas polos interesados.
c.- As respostas a) e b) son correctas.
d.- Ningunha delas é correcta.
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11.- De conformidade coa Lei 39/2015, sinale a resposta incorrecta en relación coa execución forzosa:
a.- A compulsión sobre as persoas é un medio de execución forzosa.
b.- Se fosen varios os medios de execución admisibles elixirase o máis restritivo da liberdade individual.
c.- Se fose necesario entrar no domicilio do afectado ou nos restantes lugares que requiran a autorización do
seu titular, as Administracións Públicas deberán obter o consentimento do mesmo ou, na súa falta, a oportuna
autorización xudicial.
d.- O apremio sobre o patrimonio é un medio de execución forzosa.

16. Se ao iniciarse o exercicio económico non entrase en vigor o orzamento correspondente:
a.- Considerarase automaticamente prorrogado o do anterior, cos seus créditos iniciais, sen prexuízo das
modificacións que se realicen e ata a entrada en vigor do novo orzamento. A prórroga non afectará os créditos
para servizos ou programas que deban concluír no exercicio anterior ou que estean financiados con crédito ou
outros ingresos específicos ou afectados.
b.- Considerarase automaticamente prorrogado o do anterior, cos seus créditos definitivos, incluíndo as
modificacións efectuadas ao mesmo e ata a entrada en vigor do novo orzamento. A prórroga non afectará os
créditos para servizos ou programas que deban concluír no exercicio anterior ou que estean financiados con
crédito ou outros ingresos específicos ou afectados.
c.- Considerarase automaticamente prorrogado o do anterior, cos seus créditos definitivos, sen incluír as
modificacións efectuadas ao mesmo e ata a entrada en vigor do novo orzamento. A prórroga non afectará os

17. Respecto dos gastos plurianuais, regulados no artigo 174 da lei de facendas locais, en casos
excepcionais:
a. O alcalde da corporación poderá ampliar o número de anualidades así como elevar as porcentaxes a que
se refire o apartado 3 deste artigo.
b. O Pleno da corporación poderá ampliar o número de anualidades así como elevar as porcentaxes a que se
refire o apartado 3 deste artigo.
c. O alcalde da corporación poderá ampliar o número de anualidades pero non elevar as porcentaxes a que se
refire o apartado 3 deste artigo.
d. O Pleno da corporación poderá ampliar o número de anualidades pero non elevar as porcentaxes a que se
refire o apartado 3 deste artigo.
18.- Competen ao presidente da entidade local as funcións de ordenación de pagos:
a.- Calquera que sexa o seu importe
b.- Ata unha contía inferior ou igual a 30.000 euros; se é superior corresponderá ao Pleno da Corporación
c.- Ata unha contía inferior ou igual a 50.000 euros; se é superior corresponderá ao Pleno da Corporación
d. Ata unha contía inferior ou igual a 100.000 euros; se é superior corresponderá ao Pleno da Corporación
19.- As entidades locais remitirán copia da liquidación dos seus orzamentos á Administración do
Estado e á comunidade autónoma antes de finalizar o mes de:
a.- marzo do exercicio seguinte ao que corresponda.
b.- abril do exercicio seguinte ao que corresponda.
c.- maio do exercicio seguinte ao que corresponda.
d.- xuño do exercicio seguinte ao que corresponda.
20.- As entidades locais poderán establecer taxas por calquera suposto de utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local, e en particular polos seguintes:
a.- Instalación de quioscos na vía pública
b.- Limpeza da vía pública
c.- Iluminación de vías públicas
d.- Ningunha das anteriores é correcta
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)
créditos para servizos ou programas que deban concluír no exercicio anterior ou que estean financiados con
crédito ou outros ingresos específicos ou afectados.
d.- Considerarase automaticamente prorrogado o do anterior, cos seus créditos iniciais, incluíndo os créditos
para servizos ou programas que debesen concluír no exercicio anterior ou que estivesen financiados con
crédito ou outros ingresos específicos ou afectados.

PREGUNTAS DE RESERVA
R1.- Aprobada a reforma constitucional polas Cortes Xerais:
a.- Será sometida a referendo para a súa ratificación polos cidadàns, dentro dos quince días seguintes a
súa aprobación, cando así ou solicite unha terceira parte dos membros do Congreso.
b.- Entrará en vigor.
c.- Será sometida a referendo para a súa ratificación cando así ou soliciten, dentro dos quince días
seguintes a súa aprobación, unha décima parte dos membros de calquera das Cámaras.
d.- Será sometida a referendo para a súa ratificaciçon polos cidadáns, en todo caso.
R2.- Os membros do Tribunal Constitucional serán:
a.- Dependentes.
b.- Inamovibles.
c.- Independentes.
d.- Independentes e inamovibles.
R.3.- Segundo o artigo 40.1 da LPACAP, notificarase aos interesados:
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R.4.- Contra as resolucións e actos de trámite, se estes últimos deciden directa ou indirectamente o
fondo do asunto, determinan a imposibilidade de continuar o procedemento, producen indefensión ou
prexuízo irreparable a dereitos e intereses lexítimos, poderá interpoñerse polos interesados:
a.- Recurso potestativo de reposición e extraordinario de revisión.
b.- Recurso de alzada e extraordinario de revisión.
c.- Unicamente o recurso de alzada.
d.- Recurso de alzada e potestativo de reposición.
R.5.- As entidades locais non poderán esixir taxas polos servizos seguintes:
a.- Abastecemento de augas en fontes públicas, alumeado de vías públicas, vixiancia pública en xeral
b.- Protección civil, limpeza da vía pública
c.- Ensino nos niveis de educación obrigatoria.
d.- Todas as anteriores son correctas
PLANTILLA RESPOSTAS EXAME ADMINISTRATIVO AREA DE
DESENVOLVEMENTO LOCAL. PONTEDEUME, 20 DE MAIO DE 2019.
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a.- As resolucións e actos administrativos que afecten os seus dereitos e intereses.
b.- Só se comunicarán aquelas resolucións que afecten os seus intereses.
c.- Todas as resolucións ou actos administrativos que afecten ou non aos seus intereses lexítimos.
d.- Ningunha é correcta.

X
X

FORMACIÓN
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E
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19

X

20

X

R1
R2

X
X

R4

X

R5

X

Rematada á fase do primeiro exercicio da oposición, o tribunal acorda:
PRIMEIRO.- Publicar a presente acta no taboleiro de anuncios do concello así como na páxina web municipal
www.pontedeume.es.
SEGUNDO.- Convocar ao tribunal ás 17,00 horas do día 30 de maio de 2019, na Casa do Concello, para a
elaboración do segundo exercicio da oposición.
TERCEIRO.- Convocar ao tribunal as 11,30 horas do vindeiro venres, 31 de maio de 2019, para a apertura
publica dos sobres cos datos persoais de cada un dos aspirantes, acto ao que poden asistir os aspirantes que
asi o desexen.
CUARTO.- Convocar ao tribunal e aspirantes, que superaron o primeiro exercicio da oposición, as 12,15
horas, do venres, 31 de maio de 2019, para a realización do segundo exercicio da oposición, no edificio
FOREMDES deste Concello, sito na Avda. Ricardo Sánchez núm. 6 de Pontedeume.
QUINTO.- Convocar ao tribunal ás12,00 horas do vindeiro día 3 de xuño de 2019, luns, para a corrección do
segundo exercicio da oposición.
Documento asinado dixitalmente polos membros do tribunal cualificador.
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