CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)
ACTA N.º 1.
FASE REALIZACIÓN DA PRIMEIRA PROBA.
ACTA DE REALIZACIÓN DA PRIMEIRA PROBA DA OPOSICIÓN DA
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO /A INTERINO/A DO
GRUPO A, SUBGRUPO A1, SUBESCALA TÉCNICA.
Sendo as 13,30 horas do día 14 de maio de 2019, reúnense os sres/as integrantes do
tribunal cualificador que se constitúe para a realización da primeira proba da oposición,
proba escrita, do proceso de selección indicado, do seguinte xeito:
Presidente
Don Miguel Iglesias Martínez, Oficial Maior do Concello da Coruña.
Secretaria:
Dona Marta Cajide Barbeito, Secretaria do Concello de Pontedeume.
1º Vogal:
Dona Lucía Varela Martínez, Interventora Concello de Pontedeume.
2º Vogal:
Dona Ana María Gómez Peña, Interventora do Concello de Mugardos.
3º Vogal:
Don Eladio Bendaña Pardo, Secretario-Interventor do Concello de Mesia.

PRIMEIRO: Considerando o disposto na cláusula sétima das bases de selección,
publicadas no Bop nº 62 de 1 de abril de 2019, o primeiro exercicio consistirá na
exposición por escrito de cuarenta preguntas curtas confeccionadas de entre os 110
temas que figuran no Anexo I, nun tempo máximo de tres horas.
Atendendo a esta cláusula polo Tribunal procédese a confección da primeira proba da
fase de oposición; Ás 15,45 horas remátase coa confección da primeira proba.
SEGUNDO: Ás 16,20 horas procédese pola Secretaria do Tribunal ao chamamento
dos aspirantes admitidos/as incluídos/as no decreto 274/2019 de aprobación da lista
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definitiva de admitidos/as, na seguinte orde e co seguinte resultado unha vez realizado
o chamamento:

APELIDOS E NOME

DNI

1.-Barro López Olalla

***3757***

Non presentada.

2.-Bouza Calvo Rubén

***9339***

Non presentado.

3.-De Luis Carballada Carlos

***5071***

Presentado.

4.- Del Rio Rodríguez Carmen

***1743***

Presentada.

5.- Filgueira Caneiro Eiravedra Alba

***0928***

Non presentada.

6.-Leira Beloso María

***7220***

Presentada

7.-Lopez Villar Carmen

***6873***

Presentada

8.-Nuñez Pena Anais

***9105***

Presentada.

9.-Pérez Torres Virginia

***0274***

Non presentada.

10.-Pérez Vázquez Digna Montserrat

***8536***

Non presentada.

11.-Pico Marín Sara Mercedes

***1362***

Non presentada.

12.-Pouso Fustes María Sandra

***6974***

Presentada.

13.-Ponte Reiriz Iria

***1715***

Presentada.

14.-Roca Vázquez María

***4609***

Presentada.

15.-Souto Iglesias Natalia

***1000***

Non Presentada.

16.-Teijerio Mosquera Manuel Gabriel

***7887***

Non Presentado.

17.-Vázquez Fernández Ana María

***6932***

Presentada
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Atendendo a cláusula sétima das bases, a proba entregada aos aspirantes
presentados/as consiste en corenta preguntas e 5 preguntas de reserva
Polo Presidente do Tribunal infórmase que a corrección se realizará o día seguinte á
tarde e que se procederá á apertura dos sobres cos códigos identificativos ese mesmo
día ás 19:00 horas.
Sendo as 16:45 horas, da comenzo a realización do primeiro exercicio da oposición,
que ten carácter anónimo, identificando aos aspirantes con códigos alfanuméricos.
Finalizada a proba, o Tribunal acorda reunirse para a corrección da primeira proba o
15 de maio de 2015, ás 15,30 horas e publicar o exame.

Sendo ás 20,00 horas, remátase esta sesión.
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EXERCIZO PARA A SELECCIÓN DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO GRUPO A,
SUBGRUPO A1, SUBESCALA TÉCNICA.

1.- De conformidade co estabrecido no artigo 137 da Constitución Española, o Estado se
organiza territorialmente en:
2.- ¿Por quen son designados, de conformidade co estabrecido no artigo 159 da Constitución
Española, os membros do Tribunal Constitucional?
3.- ¿A través de que órganos se exercen os poderes da Comunidade Autónoma de Galicia
segundo o artigo 9 do Estatuto?
4.- ¿Cómo regula a Lei 30/2015 a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración
de normas con rango de Lei e regulamentos?
5.- Practicada unha notificación a través de medios electrónicos, a posta en disposición da
notificación se produce o 9 de maio de 2019 ,¿ cando enténdese reixetada se non se accede
ao seu contido? Razone a súa resposta.
6.- Segundo o artigo 42.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedementos Administrativo
Común das Administracións Públicas, referente á práctica das notificacións en papel, no caso
de que o primeiro intento de notificación se realizase antes das quince horas, o segundo intento
deberá realizarse despois das quince horas e viceversa, deixando en todo caso ao menos unha
marxe de diferencia de:
7.- ¿Cómo debemos proceder á publicación dun acto administrativo que conteña datos de
datos de carácter personal? ¿ E se se refire a unha pluralidade de afectados? ¿ E cando se
trate de notificación a través de anuncios por notificación infructuosa?.
8.- Personas obrigadas a relacionarse electrónicamento coa Administración.
9.- A suspensión forzosa do prazo máximo para resolver no procedemento administrativo.
10.- Límites ao nomeamento de personal funcionario interino.
11.- ¿Son obrigatorias as condicións especiais de execución? Pon 3 exemplos das condicións
especiais de execución de tipo social ou relativas ao emprego.
12.- Segundo o artigo 29 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a
duración dos contratos de arrendamento de bens mobles non poderá exceder, incluíndo as
posibles prórrogas que acorde o órgano de contratación, de:
13.- Segundo o artigo 100 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público,
entenderase por orzamento base de licitación.
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14.- Segundo o apartado 2 do artigo 219 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, a duración dun acordo marco, excepto en casos excepcionais, debidamente
xustificados, non poderá exceder de:
15.- O Concello de Pontedeume no mes de decembro de 2018 advirtiu a necesidade de
contratar un servizo de actividades docentes para prestar uns cursos no seu centro social para
o que restaba de 2018 e ata o 31 de decembro de 2019. Procede a tramitar un expediente de
contrato menor de servizos ao non exceder o valor estimado de 15.000,00 Euros. Explica
brevemente a tramitación do contrato menor e comenta aqueles aspectos que desexe destacar
no suposto plantexado.
16.- Condicións para acordar a utilización dun procedemento aberto simplificado nos contratos
de obras, suministro e servizos segundo o apartado 1 do artigo 159 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público.
17.- As Xuntas de Contratacións nas Entidades Locais.
18.- Supostos en que é posible acordar o procedemento de adquisición directa de bens
inmobles.
19.- Enumere os servizos que deberás prestar obrigatoriamente o municipio de Pontedeume. ¿
E se a súa población fose inferior a 5000 habitantes? Indique a normativa na que fundamenta a
súa resposta.
20.- Se a próxima sesión ordinaria do Pleno do Concello de Pontedeume se celebrará o
próximo 23 de maio.¿ Cal será o último día en que se puido/pode convocar comisións
informativas sen carácter urxente? Razone a resposta.
21.- ¿Que maioría require o acordo plenario para a ratificación da inclusión na orden do día dos
asuntos

que

non

sexan

previamente

dictaminados

pola

Comisión

Informativa

correspondente?Indique a normativa na que se fundamenta a súa resposta.
22.- ¿Pode un concelleiro que votase en contra interpoñer recurso en vía administrativa contra
unha Ordenanza reguladora de comercio ambulante?.
23.- Presidencia das Comisións Informativas.
24.- ¿Cómo se realiza a elección de Alcalde no Concello de Pontedeume?
25.- A Concellería de Cultura está preparando unha festa popular para o próximo verán, con
actuacións musicais e venta de comida e bebida. De conformidade coa normativa de
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia e demáis normas de aplicación,
¿debe a concellería presentar no servizo de urbanismo unha declaración responsable? ¿ou
debe presentar comunicación previa? ¿ ou ningunha das dúas? Xustifique as súas respostas.
26.- A comisión de festas dunha parroquia quere organizar unha festa infantil para celebrar o
final do curso escolar aos nenos/as da súa parroquia e prevén contratar a actuación dun paiaso
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sen escenario e un castillo hinchable.¿ Qué debe presentarse no Concello para que a
actividade cumpra coa normativa vixente?
27.- Definición do solo de núcleo rural e tipos básicos na Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo
de Galicia.
28.- Réxime de contratación das obras de urbanización no sistema de compensación.
29.- Orzamentos para a aplicación das medidas provisionais de ordenación urbanística
previstas na Lei 2/2017, de 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas y de ordenación.
30.- Requisitos para destinar o patrimonio municipal do suelo a reducir débeda do Concello.
31.- Réxime transitorio previsto na Lei do solo de Galicia para os asentamentos surxidos a
marxe do planeamento.
32.- A cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento municipal.
33.- Causas de pérdida da condición de concelleiro.
34.- A responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas en supostos de actuación
concorrente.
35.- Contido do acordo de iniciación nos procedementos de natureza sancionadora.
36.- Causas específicas de resolución do contrato de concesión de servizos.
37.- Trámites e requisitos do expediente de cesión gratuita de bens por parte dunha Entidade
Local.
38.- La reversión dos bens cedidos gratuitamente por unha Entidade Local.
39.- Periodicidade das sesións ordinarias do Pleno en municipios dunha población entre 5.001
habitantes e 20.000 habitantes.
40.- Segundo o artigo 70 bis.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local, os veciños que gocen do dereito de sufraxio activo nas eleccións municipais poderán
exercer a iniciativa popular, presentando propostas de acordos ou actuacións ou proxectos de
regulamentos en materias de competencia municipal, as ditas iniciativas deberán ir suscritas
polo menos pola seguinte porcentaxe de veciños do municipio (en municipios de 5.001 a
20.000 habitantes).
RESERVAS:
1.- ¿En qué consiste o dereito á desconexión dixital dos empregados públicos? Xustifique a súa
resposta.
2.-Procedemento de aprobación da Relación de Postos de Traballo no Concello de
Pontedeume.
3.- ¿Podería en algún suposto o Concello de Pontedeume licitar conxuntamente contratos que
se refiran á xestión de dous ou máis servizos?
4.- A responsabilidade do Estado lexislador pola aplicación dunha lei inconstitucional.
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5.- Réxime da xubilación anticipada na Lei de emprego público de Galicia.
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