
PLANTILLA RESOLTA EXAME TIPO TEST TÉCNICO CONTRATACIÓN EDUSI

1ª Aos efectos da LCSP entenderase que non forman parte do sector público.

a. A administración Xeral do Estado
b. As administracións das comunidades autónomas, e as cidades autónomas de Ceuta e
Melilla
c. As entidades que integran a administración local
d. A administración do peñón de Xibraltar

2ª  Aos efectos desta lei non se consideran poderes adxudicadores:

a. As administracións publicas
b. As fundacións publicas
c. As mutuas colaboradoras da SS
d. As entidades sen personalidade xurídica

3ª As encomendas de xestión reguladas na lexislación vixente do réximen xurídico do
sector publico:

a. Quedan incluidas no ámbito da  LCSP
b. Quedan excluidas do ámbito da LCSP
c. Quedan excluidas do ámbito da presente lei cando se deleguen actividades en órganos da
mesma administración
d. Quedan excluidas do ámbito da presente lei cuando se deleguen actividades en órganos
de distinta administración publica

4ª ¿A qué tipo de contrato corresponde a seguinte definición?: “Teñen por obxecto a
adquisición,  o arrendamiento financieiro, ou o arrendamento, con ou sin opción de
compra, de productos o bens muebles”.

a. Contrato de obras
b. Contrato de servizos
c. Contrato de concesión de servizos
d. Contrato de suministros

5ª. Nos contratos de suministros e de servizos (incluidos os de prestación sucesiva): o
prazo máximo de duración é de:

a. Tres anos, incluindo as posibles prórrogas.
b. Catro anos, incluindo as posibles prórrogas.
c. Cinco anos, incluindo as posibles prórrogas.
d. Seis anos, incluindo as posibles prórrogas.



6ª Os documentos nos que se formalicen os contratos que celebren as entidades do
sector  público,  salvo  que  xa  se  atopen recollidas nos  pliegos,  deberán  incluir,
necesariamente, as siguintes menciones (Marca a resposta incorrecta)

a. A enumeración dos documentos que integran o contrato.
b. O prezo certo, ouo modo de determinalo.
c. A duración do contrato e nunca as datas estimadas para o comenzo da sua execución e si
para sua finalización, así como a da prórroga ou prórrogas, se estuvesen previstas.
d. As condicións de recepción, entrega ou admisión das prestacións.

7ª. O recurso especial en materia de contratación permite a impugnación, previa ao 
recurso contencioso-administrativo, de:

a. Os actos de trámite que no resolven a licitación.  
b. As penalizacións impostas por execución defectuosa.  
c. Os acordos de adxudicación.  
d. A resolución do recurso de Alzada.

8ª Según a LCSP prodúcese unha “transferencia do risco operacional” nos contratos
de tipo:

a. Obras e Servizos.  
b. Concesión de Obras e Concesión de Servizos.  
c. Suministros.  
d. Todas as respostas anteriores son correctas.

9ª A inscripción no ROLECE acredita a aptitude do licitador frente aos órganos de
contratación de:

a. Todo o sector público estatal.  
b. Todo o sector público.  
c.  A  Administración Xeral do Estado.  
d.  A  Administración  Xeral  do  Estado  e  os  seus  Organismos  públicos  vinculados  ou
dependentes.

10ª.  Con respecto ás prórrogas dos contratos:

a. Poden incluirse en todos os contratos  
b. Todos os contratos son prorrogables unha vez finalizados  
c. A sua duración non pode ser superior ao periodo de licitación  
d. A prórroga acordaráse polo órgano de contratación e será confirmada posteriormente polo
licitador.



11ª Poderán contratar cas Administracións Públicas:

a. Solo as persoas xurídicas.  
b. Solo  as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou membros da Unión Europea.  
c. Solo as persoas naturais ou xurídicas que sexan españolas.  
d. As persoas naturais ou xurídicas, españolas ou extranxeiras.

12ª  Cando, a causa da sua especificidade técnica, o suministro dun producto ou a
prestación  dun  servizo  soamente  poida  encomendarse  a  un  único  proveedor,  o
procedemento de adxudicación do contrato será:

a. Negociado  
b. Restrinxido  
c. Directo  
d. Por subasta 

13ª ¿Qué contrato está excluido do ámbito de aplicación da LCSP?

a. Contratos celebrados polos partidos políticos como poder adxudicador  
b. Contratos de suministro no ámbito da Sanidade  
c. Contratos de servizos no ámbito da Defensa e seguridade 
d. Contratos celebrados por Universidades como poder adxudicador 

14ª¿En qué tipos de contratos públicos é indispensable a clasificación do empresario,
según a LCSP?

a. Nos contratos de servizos, sexa cal foxe  o seu valor estimado  
b. Nos contratos de obras de importe igual ou superior a 500.000 €  
c. Nos contratos de obras de importe igual ou inferior a 500.000 €  
d. A figura da clasificación suprimiuse na Lei 9/2017  

15ª De acordo á LCSP, o Valor Estimado é:

a. O presuposto de adxudicación, as prórrogas e as modificacións previstas, IVA excluido  
b. O presuposto de licitación, as prórrogas e as modificacións previstas, IVA excluido  
c. O presuposto de adxudicación, as prórrogas e as modificacións previstas, IVA incluido  
d. O presuposto de licitación, as prórrogas e as modificacións previstas, IVA incluido

16ª Si ao vencemento dun contrato non se hubiese formalizado o novo contrato que
garantice a continuidade da prestación a realizar polo contratista como consecuencia
de  incidencias  resultantes  de  acontecementos  imprevisibles  para  o  órgano  de



contratación producidas no procedemento de adxudicación e existan razóns de interés
público para non interromper a prestación, poderase prorrogar como máximo:

a. 9 meses sempre que o anuncio de licitación se publicase alo menos 3 meses antes de que
finalizara o contrato anterior.  
b. Un ano siempre que o anuncio de licitación se publicase alo menos 3 meses antes de que
finalizara o contrato anterior.  
c. 7 meses sempre que o anuncio de licitación se publicase alo menos 3 meses antes de que
finalizara o contrato anterior.  
d. Neste caso, non se pode prorrogar en ningún caso.

17ª  Nun contrato tramitado por  urxencia  pola  sua necesidade inaplazable  ou cuxa
adxudicación  débase  acelerar por interés público:

a. O prazo de inicio da execución non pode superar os 15 días hábiles.  
b. O prazo  de inicio da execución non puede superar os 10 días hábiles.  
c. O prazo  de inicio da execución non pode superar os 15 días naturais.  
d. O prazo  de inicio da execución non puede superar os 10 días naturais.

18ª En relación á división por lotes dos contratos:

a. Pódese limitar o número de lotes para os que un mismo licitador poida presentar oferta e o
número de lotes que pode ser adxudicado a un licitador.  
b. Tanto a solvencia económica e financieira, coma a técnica, establécense para cada lote de
forma independente.  
c. Cada lote é un contrato.  
d. Todas as respostas anteriores son correctas.

19ª No expediente de contratación:

a. A memoria debe referirse á necesidade e idoneidade do contrato  
b.A  memoria  debe  referirse  aos  requisitos  que  deben  conter  os  pliegos  de  cláusulas
administrativas  técnicas xerais. 
c. A memoria debe referirse solo á necesidade do contrato  
d. Todas son correctas

20ª Poderán ser obxeto de tramitación urxente regulada no art. 119 da LCSP:

a.  Os  expedientes  correspondentes  aos  contratos  cuxa  celebración  responda  a  una
necesidade inaplazable ou cuxa adxudicación sexa preciso acelerar por razóns de interés
público.  A tales efectos o expediente deberá conter  a declaración de urxencia feita  polo
órgano de contratación, debidamente motivada  
b. Os expedientes nos que a Administración teña que actuar de forma inmediata a causa de
acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan grave perigro ou de necesidades
que afectan á defensa nacional  



c. Os expedientes de obras suxeitos a regulación armonizada
d. Ninguna das respostas anteriores é correcta

21ª. Que artigo da Constitución garante a autonomía dos municipios?

a) O artigo 142.
b) O artigo 143.
c) O artigo 140.
d) O artigo 149.1.18.

22ª. Os tenentes de alcalde son nomeados polo alcalde:

a) Non os nomea o alcalde, senón o Pleno.
b) De forma proporcional ao resultado das eleccións.
c) En proporción ao número de grupos que compoñen o goberno.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

23ª.  A celebración dun Pleno extraordinario solicitado pola cuarta parte, polo menos,
do número legal de membros da Corporación, debe celebrarse?.

a) Non poderá demorarse por máis de quince días hábiles desde que fose solicitado.
b) Cando o decida o alcalde.
c) Non poderá demorarse por máis de trinta días hábiles desde que fose solicitado.
d) Pode demorarse se existe un pleno ordinario próximo.

24ª Contra  a  aprobación  definitiva  dunha  ordenanza  municipal,  que  recurso  pode
interpoñerse?

a) Recurso de reposición.
b) Recurso de alzada.
c) Recurso extraordinario de revisión.
d) Non cabe recurso en vía administrativa.

25ª   Xunto  aos  suxeitos  lexitimados  no  réxime  xeral  do  proceso  contencioso  -
administrativo  poderán  impugnar  os  actos  e  acordos  das  entidades  locais  que
incorran en infracción do ordenamento xurídico:

a)  A Administración  do  Estado  e  a  das  Comunidades  Autónomas  e  os  membros  das
corporacións que houbesen votado en contra deses actos e acordos.
b) O Ministerio de Xustiza.
c) Só os membros das corporacións que houbesen votado en contra deses actos e acordos.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.



26ª Que  quórum se  esixe  para  a  aprobación do regulamento  orgánico propio  dun
concello?

a) Ningún porque un concello non pode ter regulamento orgánico.
b) Maioría absoluta do número legal de membros da corporación.
c) Maioría simple.
d) Ningunha das respostas é correcta.

27ª. Segundo a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, non
poden ser obxecto de delegación as competencias relativas a:

a) A resolución de recursos nos órganos administrativos que ditaran os actos obxecto de
recurso.
b) As materias en que así se determine por un regulamento.
c) As competencias do Pleno.
d) As materias de natureza tributaria.

28ª. No exercicio do dereito de acceso á información pública as persoas:

a) Deben motivar a súa solicitude de acceso.
b) Non deben motivar a súa solicitude de acceso.
c) Só deben motivala en casos específicos.
d) Ningunha das repostas anteriores é correcta.

29ª.  A xestión dun servizo público mediante un organismo autónomo local é?

a) Unha forma de xestión directa.
b) Unha forma de xestión indirecta.
c) Unha forma de xestión que non existe na administración local.
d) Unha forma de xestión mixta.

30ª.A ausencia dun concelleiro nun pleno, unha vez iniciada a deliberación dun asunto,
a que equivale?

a) A efectos da votación correspondente, a voto nulo.
b) Non produce efecto ningún.
c) A efectos da votación correspondente, a abstención.
d) A efectos da votación correspondente, é irrelevante.

31ª.Os bens das entidades locais, se clasifican en:

a) Bens de dominio público.
b) Bens de dominio público e servizo público.
c) Bens de dominio público e comunais.



d) Bens de dominio público e bens patrimoniais.

32ª. Cando entran en vigor as ordenanzas que non teñen carácter fiscal?

a) O día 1 de xaneiro do ano correspondente.
b) O día seguinte ao da súa aprobación definitiva.
c) Despois de publicado o seu texto no Boletín Oficial da Provincia.
d) Transcorrido o prazo de 15 días despois de publicado o seu texto no Boletín Oficial do
Estado.

33ª. As sesións do Pleno dun concello:

a) Son públicas.
b) Son públicas só nalgúns casos.
c) Nunca son públicas se está prohibido polo regulamento orgánico.
d) Son públicas se así o decide o Presidente da Corporación.

34ª. Que é un bando?

a) Un boletín da alcaldía. 
b) Un medio de intervir a actividade dos cidadáns que teñen as entidades locais.
c) Unha orde individual da alcaldía constitutiva dun mandato.
d) Un regulamento que dita o alcalde.

35ª.  A Comisión Especial de Contas dun concello?.

a) É unha comisión informativa de existencia obrigatoria.
b) É unha comisión informativa de existencia obrigatoria nos concellos de máis de 20.000
habitantes.
c) É una Comisión informativa máis.
d) É unha comisión informativa de existencia non obrigatoria que pode ditaminar a Conta
Xeral do orzamento.

36ª.  Pode expedirse un certificado dun acordo sen estar aprobada a acta da sesión
onde se tomou ese acordo?

a) Só en temas de extrema gravidade nos que é necesario executar o acordo con celeridade.
b) Non.
c) Só en temas de tramitación urxente.
d) Si, facendo constar esa circunstancia.

37ª. Todos os concellos deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:



a)  Alumeado  público,  cemiterio,  recollida  de  residuos,  limpeza  viaria,  abastecemento
domiciliario  de  auga  potable,  alcantarillado,  acceso  aos  núcleos  de  poboación  e
pavimentación das vías públicas.
b)  Alumeado  público,  cemiterio,  recollida  de  residuos,  limpeza  viaria,  abastecemento
domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso aos núcleos de poboación, pavimentación
das vías públicas, e gardería municipal.
c)  Alumeado  público,  cemiterio,  recollida  de  residuos,  limpeza  viaria,  abastecemento
domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso aos núcleos de poboación, pavimentación
das vías públicas, gardería municipal e servizos sociais.
d) Cultura e deportes.

38ª.  Con canto tempo debe convocar un alcalde unha sesión plenaria ordinaria ou
extraordinaria que non teña carácter urxente?

a) Polo menos con dous días hábiles de antelación.
b) Polo menos con tres días hábiles de antelación.
c) Polo menos con 24 horas de antelación.
d) Polo menos cun mínimo 24 horas de antelación, debendo ratificarse a convocatoria do
carácter non urxente.

39ª. En todo caso, o servizo de Protección Civil debe prestarse:

a) En todos os concellos.
b) Nos concellos cunha poboación superior a 5.000 habitantes.
c) Nos concellos cunha poboación superior a 10.000 habitantes.
d) Nos concellos cunha poboación superior a 20.000 habitantes.

40ª.-   Segundo a  Lei  38/2003,  do 17 de novembro,  xeral  de subvencións,  poderán
concederse de forma directa as seguintes subvencións:

a)  As  previstas  nominativamente  nos  Orzamentos  Xerais  do  Estado,  das  Comunidades
Autónomas ou das Entidades Locais, nos termos recollidos nos convenios e na normativa
reguladora destas subvencións.
b) Aquelas cuxo outorgamento ou contía veña imposto á Administración por unha norma de
rango legal, que seguirán o procedemento de concesión que lles resulte de aplicación de
acordo coa súa propia normativa.
c) As respostas a) e b) son correctas.
d) Ningunha é correcta.

41ª.-  Aprobado inicialmente o orzamento xeral da entidade local, exporase ao público,
previo  anuncio  no  boletín  oficial  da  provincia  ou,  no  seu  caso,  da  comunidade
autónoma uniprovincial:

a) Por 15 días.



b) Por un mes.
c) Por 20 días.
d) Por 10 días.

42ª.-O prazo do que dispón o Pleno para a resolución das reclamacións presentadas
durante o prazo de exposición pública do orzamento xeral inicialmente aprobado é de:

a) 15 días.
b) Un mes.
c) Dous meses.
d) Tres meses.

43ª.-   Nos  procedementos  de  responsabilidade  patrimonial  en  caso  de  danos  de
carácter físico ou psíquico ás persoas, o prazo para reclamar empezará a computarse
desde:

a) A curación ou a determinación do alcance das secuelas.
b) Desde que se produciu o feito ou acto que motive a indemnización ou se manifeste o seu
efecto lesivo.
c) Non prescribe o dereito a reclamar, pode iniciarse en calquera momento.
d) Ningunha é correcta.

44ª.-  Nos  procedementos  iniciados  de  oficio  nos  que  a  Administración  exercite
potestades  sancionadoras  ou,  en  xeral,  de  intervención,  susceptibles  de  producir
efectos desfavorables ou de gravame, o vencemento do prazo máximo establecido sen
que se ditara e notificara resolución expresa producirá:

a) Efectos estimatorios.
b) Efectos desestimatorios.
c) A caducidade do procedemento.
d) A suspensión do procedemento.

45ª.-  Contra  os  actos  firmes  en  vía  administrativa  poderá  interporse  o  recurso
extraordinario de revisión ante o órgano administrativo que os ditou, que tamén será o
competente para a súa resolución, entre outras circunstancias, cando:

a) Que non aparezan documentos de valor esencial para a resolución do asunto que, aínda
que sexan posteriores, evidencien o erro da resolución recorrida.
b)  Que  na  resolución  non  inflúan  esencialmente  documentos  ou  testemuños  declarados
falsos por sentenza xudicial firme, anterior ou posterior a aquela resolución.
c)  Que  a  resolución  se  ditase  como  consecuencia  de  prevaricación,  suborno,  violencia,
maquinación fraudulenta ou outra conduta punible e se teña declarado así en virtude de
sentenza xudicial firme.
d) Ningunha é correcta.



46ª-  Que porcentaxe conforme ao Regulamento 1301/2013 do Parlamento Europeo e
do  Consello dos  recursos  de  FEDER  asignados  a  nivel  nacional  en  virtude  do
obxectivo «inversión en crecemento e emprego» se asignarán a medidas integradas
para o desenvolvemento urbano sostenible .

a) Un 10 % máximo
b) Un 10% mínimo.
c) Cando menos un 5%.
d) Un máximo dun 3%.

47ª- Cal destas afirmacións é correcta conforme ao Regulamento  (UE) Nº 1303/2013 .

a) O IVE nunca se considera un gasto subvencionable dunha operación.
b) O IVE dunha operación sempre se considera non recuperable.
c) O IVE non constituirá un gasto subvencionable dunha operación,  agás no caso del IVE
non recuperable de conformidade coa lexislación nacional en materia de IVE.
d) Ningunha resposta é correcta.

48ª- En que obxectivo temático do plan de implementación da EDUSI Impulsa Ames
inclúese  a  operación  “Creación  de  un  centro  multifuncional  de  ocio,  cultura  e
promoción económica”.

a) OT 2
b) Liña de Actuación 6.
c) OT 9.
d) Liña de Actuación 10.

49ª-Determina de entre os seguintes indicadores de productividade;  cal  de eles se
recolle para o OT 6 na EDUSI Impulsa Ames, e que se esixirá a súa facilitación ao
contratista/s da operación correspondente?.

a) Vivendas rehabilitadas en zonas urbanas.
b) Superficie total de chan rehabilitado (Hectáreas).
c) Superficie de edificios o lugares pertencentes ao patrimonio cultural, de uso principal non
turístico, rehabilitados ou mellorados, (Metros cadrados).
d) Incremento do número de visitas previstas a lugares pertencentes ao patrimonio cultural e
natural e atraccións subvencionados (visitas/ano).

50ª-  Que  concellería coordina  as  Unidades  Executoras  (UUEE)  da  EDUSI  Impulsa
Ames?:

a) Economía e Facenda.
b) O alcalde e concelleiro obras e servizos básicos.
c) Urbanismo e Administración Xeral.



d) Programación e Planificación económica.

51ª Cal das  seguintes  persoas  ou  unidades non forman parte  do equipo  de
autoavaliación do risco de fraude  no  Manual de Procedementos da EDUSI Impulsa
Ames?.

a) Departamento de Inspección de servizos.
b) Departamento de tesourería.
c) Xefe de servizo de urbanismo.
d) Técnico local de emprego.

52ª- Co obxectivo de evitar que o beneficiario incumpra un procedemento competitivo
obrigatorio  co fin  de  favorecer  a  un determinado licitante  á  hora de  conseguir  un
contrato   esixirase  que,  na  execución  dos  fondos  FEDER,  o  departamento
correspondente da EDUSI Impulsa Ames solicite 3 ofertas/ orzamentos para aqueles
gastos que superen os:

a) 1.000 euros 
b) 3.000 euros
c) 6.000 euros para contratos de servizos.
d) 1.000 euros para contratos de servizos.

53ª- A operación “Dotación de conexión peonil e ciclable entre os centros escolares e
o centro dos núcleos urbanos do Concello de Ames” inclúese na seguinte Liña de
Actuación: 

a) OT4
b) LA6
c) LA4
d) OT6

54ª  Que liña de actuación non estará financiada dentro da EDUSI Impulsa Ames con
fondos FEDER?:

a) LA7 Programa de homoxeneización da dotación de servizos públicos.
b) LA10 Creación dun Centro Multifuncional de Ocio, Cultura e Promoción Económica.
c) LA 1 Programa de implantación progresiva da E-Administración e E-Servizos.
d) LA 13 Programa Ames Emprega e Integra.

55ª.  Que  Obxectivo  Temático  acada  a  maior  porcentaxe  de  orzamento  na  EDUSI
Impulsa Ames co 30,40% do total?:

a) OT2
b) OT4
c) OT6



d) OT9

56ª.  Cal  das  seguintes  expresións  é  incorrecta  en  relación  coas  solicitudes  de
financiamento e propostas de operación?:

a) Si a operación comezou antes de presentarse a solicitude de financiamento, debe terse
cumprido coa normativa aplicable a dita operación.
b) Entre as Medidas Antifraude recóllese o control de dobre financiamento.
c)  Esixirase  a  todas  e  cada  unha  das  persoas  que  participen  no  procedemento  de
contratación, que cumprimenten unha declaración de ausencia de conflito de intereses.
d) A senda financeira da operación, calculada sobre o prazo total de execución será prevista
en anos.

57ª.  Para  que  os  gastos  financiados  por  FEDER  na  EDUSI  Impulsa  Ames  sexan
considerados  elixibles,  deberán  cumprir  os  seguintes  requisitos;  sinala  a  opción
incorrecta:

a) Exista constancia documental  sobre a súa realización mediante factura ou documento
contable de valor probatorio equivalente, de xeito que podan ser verificables.
b) Estean efectuados durante o período de execución da operación que en ningún caso
poderá  ter sido iniciado antes da data de resolución de aprobación de financiamento da
estratexia.
c) Que sexan reais e pagados con cargo á operación cofinanciada.
d)  Que  se  realizasen  para  o  desenvolvemento  das  operacións  aprobadas  nas  liñas  de
actuación para as que se concederan as axudas.

58ª. O prazo de xustificación das operacións, conforme á Orde HAP/2427/2015, de 13
de novembro, pola que se aproban as bases e a primeira convocatoria para a selección
de estratexias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante o programa operativo FEDER de crecemento sostenible 2014-2020  será:

a) Tres meses a partir da finalización do prazo de execución fixado no momento de selección
das mesmas, co límite máximo de 31 de marzo de 2024. 
b) Tres meses desde a aprobación da operación.
c) O 31 de decembro de 2023.
d) O 31 de decembro de 2022.

59ª. En que convocatoria das realizadas polo Ministerio Facenda e Administracións
Públicas foi presentada e seleccionada a EDUSI Impulsa Ames?:

a) Na segunda.
b) Na única realizada.
c) Na primeira.
d) Na terceira e derradeira.



60ª. De conformidade co Regulamento (UE) 1301/2013, cal das seguintes non é unha
prioridade  de  inversión  no  marco  dos  Obxectivos  Temáticos  recollidos  na  EDUSI
Impulsa Ames?:

a) A mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e da capacidade para
desenrolar excelencia en materia de I+i.
b) O apoio da eficiencia enerxética, da xestión intelixente da enerxía e do uso de enerxías
renovables nas infraestruturas públicas, incluídos os edificios públicos e nas vivendas.
c)  As  accións  para  mellorar  o  entorno  urbano,  revitalizar  as  cidades,  rehabilitar  e
descontaminar  vellas  zonas  industriais  (incluídas  zonas  de  reconversión),  reducir  a
contaminación atmosférica e promover medidas de redución do ruído.
d)  O fomento  da  inclusión  social  mediante  una  mellora  do acceso aos  servizos  sociais,
culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais a os servizos locais.

61ª-Sinala  de  entre  os  gastos  que  a  continuación  se  relacionan,  cal  sería
subvencionable  conforme  ás  normas  sobre  Programas  Operativos  financiados  por
FEDER:

a) O imposto sobre o valor engadido que sexa recuperable conforme á normativa nacional.
b) Os impostos persoais sobre a renda.
c) Os que se executen fora do período que para a subvencionabilidade do gasto poda fixarse
expresamente  no  documento  que  establece  as  condicións  da  axuda,  ou  nas  súas
modificacións.
d) Custos de persoal e custos de servizos prestados por persoal externo.

62ªCal das seguintes operacións da EDUSI Impulsa Ames non está aprobada?:

a) A creación dunha améndoa central no Milladoiro.
b) A creación dun centro multifuncional, de ocio, cultura e promoción económica.
c) A eliminación de barreiras e mellora da accesibilidade en Milladoiro e Bertamiráns.
d) A Auditoría enerxética e mellora dos índices de consumo de enerxía nos edificios públicos
do concello de Ames: Policía Local; Edificio de urbanismo e Centro de usos múltiples.

63ª-Dentro  da  estrutura  e organización  da  EDUSI  Impulsa  Ames  sinala  a  opción
incorrecta:

a) A Unidade Administrativa de Contratación está incluída na Unidade de Xestión.
b) Existe unha Unidade de Comunicación na Unidade de Xestión da EDUSI.
c) O órgano de participación enmárcase na estrutura da Unidade de Execución.
d) O responsable da Unidade de Xestión é o alcalde.

64ª-  O programa  de  mellora  dos  índices  de  consumo  de  enerxía  nas  vías,
infraestruturas e vías públicas inclúese no seguinte Obxectivo Temático:

a) OT2



b) OT4
c) OT6
d) OT8

65º-  Respecto  ao  proceso  de  selección  de  operacións  conforme  ao  Manual  de
Procedementos da EDUSI Impulsa Ames, sinala a resposta incorrecta:

a) Si a expresión de interese non cumpre cos requisitos establecidos, o/a responsable das
Unidades  de  Execución  proporá  á  Alcaldía,  unha  resolución  administrativa  motivada,  o
rexeitamento da solicitude.
b) A Unidade de Xestión formalizará a selección da operación nun acto no que se recollan as
condicións da axuda (DECA), requisitos, plan financeiro e calendario.
c) Tras a selección inicial da operación polo técnico de selección de operacións, o proceso
será supervisado pola alcaldía, que dará o seu visto e prace.
d) No suposto das operacións de asistencia técnica da Unidade de Xestión, o/a responsable
da selección da operación será o/a coordinador/a das Unidades Executoras.

66º- Sinala a resposta incorrecta, sobre cómo garantirá o Concello de Ames a pista de
auditoría:

a) Mediante o sistema informático Rede Iris ou Fondos 2020, que sinale o propio Organismo
Intermedio Lixeiro.
b) Un sistema de contabilidade separada.
c) Un Arquivo Electrónico.
d) Un Rexistro Electrónico Local.

67º- Sinala a expresión incorrecta respecto ao POPE 2014-2020:

a) O Eixo 12 financia o desenvolvemento urbano intelixente, sostible e integrador.
b) O Eixo prioritario 13 financia a Asistencia Técnica.
c) O Eixo 4 corresponde a Calidade da Auga.
d) O Eixo 4 corresponde á Economía Baixa en Carbono.

68ª-  O obxectivo específico que se relaciona coa prevención de riscos, incluíndo os
sistemas de alerta temperá, de seguimento e avaliación, recóllese na EDUSI Impulsa
Ames na seguinte Liña de Actuación:

a) LA 1
b) LA 2 
c) LA 12
d) LA 6

69ª-  En relación coas normas sobre os gastos subvencionables dos PO financiados
por FEDER, sinala a resposta incorrecta:



a)  Con  carácter  xeral,  non  serán  subvencionables  os  intereses  debedores  e  os  demais
gastos financeiros.
b) Só se entenderá aboado o gasto cando se produza o desembolso efectivo. 
c) Só será subvencionable o gasto si o beneficiario incorreu nel e o abonou entre o 1 de
xaneiro de 2014 e o 31 de decembro de 2023.
d) Son subvencionables os intereses de demora, recargas, multas e sancións económicas e
gasto incorrido por litixios e disputas legais.

70º- Sinala das seguintes categorías de gasto cal non será subvencionable:

a) Gastos de viaxe e aloxamento.
b) As doazóns cuxo importe non exceda de 500 euros.
c) Gastos de oficina e administración.
d) Gastos de persoal

71º-  A información  e  publicidade  en  relación  cos  Fondos  da  política  de  cohesión
europea  recóllense principalmente en:

a) No Regulamento (UE) 1303/2013
b) No Regulamento (UE) 1301/2012
c) Na Directiva 812.
d) Na Decisión 589.

72º-  En  relación  coas  medidas  de  publicidade  sobre  carteis  temporais  (obras  de
infraestruturas ou construción que  se  beneficien dunha  axuda  superior  a  500.000
euros), indica o que non é obrigatorio que conste:

a) Nome da Operación.
b) Emblema da Unión Europea.
c) Liña de Actuación.
d) O lema do Fondo.

73º- Sinala a opción incorrecta en relación coa Unidade de Xestión da EDUSI Impulsa
Ames:

a) A unidade económico-administrativa estará formada por un/unha auxiliar administrativo/a.
b) O técnico de selección de operacións coincide co coordinador da estratexia.
c) As competencias da Alcaldía en materia de execución da EDUSI poderán ser delegadas
aos correspondentes responsables das concellarías executoras.
d) O coordinador da estratexia poderá participar na execución da mesma.

74º-  Quen  debe  asumir  as  obrigas  e  compromisos  que  se  especifican  no  DECA
(Documento que Establece as Condicións da Axuda) en Impulsa Ames?:



a) O coordinador da estratexia.
b) O coordinador das unidades executoras.
c) O departamento que presenta a solicitude de axuda.
d) O responsable da Unidade de Xestión.

75º- Quen exerce as funcións de Organismo Intermedio Lixeiro FEDER na EDUSI 
Impulsa Ames?:
a) As Unidades de execución.
b) A Unidade de Xestión.
c) O Alcalde.
d) O coordinador da estratexia.

76ª Cal das seguintes materias NON exercerá o municipio como competencia propia:

a) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria 
b) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
c) Actuacións na promoción da igualdade entre homes e mulleres así como contra a violencia
de xénero
d) Realización de actividades complementarias nos centros docentes. 

77ª O goberno municipal. Clases de órganos. Órganos necesarios e complementarios. 
Indicar cal dos seguintes órganos municipais é complementario: 

a) Tenentes de Alcalde 
b) Comisión de Goberno 
c) Concelleiros delegados 
d) As respostas a) e c) son correctas 

78ª Funcionamento dos órganos colexiados do goberno local. Convocatorias, ordes 
do día certificacións. Indicar a resposta FALSA: 

a) Os órganos colexiados das entidades locais funcionan en réxime de sesións ordinarias de 
periodicidade preestablecida e extraordinarias, que poden ser, ademais, urxentes.
b) O Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes nos Concellos de municipios de 
máis de 20.000 habitantes 
c) O Pleno celebra sesión extraordinaria cando así o decida o Presidente ou o solicite a 
quinta parte, do número legal de membros da Corporación, sen que ningún concelleiro poida 
solicitar máis de tres anualmente. 
d) As sesións plenarias han de convocarse, polo menos, con dous días hábiles de antelación,
salvo as extraordinarias que o foran con carácter urxente, cuxa convocatoria con este 
carácter deberá ser ratificada polo Pleno.



79ª Segundo o artigo 49 da Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público, os 
convenios deberá ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a 
________ anos, salvo que normativamente prevéxase un prazo superior:

a) Catro anos
b) Cinco anos
c) Dez anos 
d) Non existe límite de prazo.

80ª Segundo o artigo 21 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, relativo á obrigación de resolver, que afirmación é FALSA: 

a) A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e notificala en todos os 
procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación.
b) O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será o fixado pola norma 
reguladora do correspondente procedemento. Este prazo non poderá exceder de seis meses 
salvo que unha norma con rango de Lei estableza un maior ou así veña previsto no Dereito 
da Unión Europea.
c) Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo, este será de
dous meses.
d) O persoal ao servizo das Administracións Públicas que teña ao seu cargo o despacho dos 
asuntos, así como os titulares dos órganos administrativos competentes para instruír e 
resolver son directamente responsables, no ámbito das súas competencias do cumprimento 
da obrigación legal de ditar resolución expresa en prazo 

PREGUNTAS DE RESERVA

81ª Segundo o artigo 44 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, cando os interesados nun procedemento sexan 
descoñecidos, ignórese o lugar da notificación ou ben, tentada esta, non se puido 
practicar, a notificación farase, como mínimo, por medio dun anuncio publicado en:

a) Boletín oficial da Comunidade Autónoma
b) Boletín oficial da Provincia 
c) Boletín Oficial do Estado
d) Taboleiro de edictos do Concello do último domicilio do interesado.

82ª Indicar a INCORRECTA. Segundo o artigo 10 da Lei 29/1988, reguladora da 
Xurisdición Contencioso-administrativa, as Salas do contencioso-administrativo dos 
Tribunais Superiores de Xustiza coñecerán en única instancia dos recursos que se 
deduzan en relación con:

a) As disposicións xerais emanadas das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais. 
b) Os convenios entre Administracións públicas cuxas competencias se exerzan no ámbito 
territorial da correspondente Comunidade Autónoma.



c) Os actos e resolucións dos órganos das Comunidades Autónomas competentes para a 
aplicación da Lei de Defensa da Competencia. 
d) Os actos dos Ministros e Secretarios de Estado cando rectifiquen en vía de recurso ou en 
procedemento de fiscalización ou de tutela os ditados por órganos ou entes distintos con 
competencia en todo o territorio nacional. 

83ª) Indique a resposta FALSA. Segundo o artigo 26 da Lei 2/2015, do emprego público
de Galicia, poden ser desempeñados por persoal laboral:

a) Os postos de natureza non permanente e aqueles cuxas actividades se dirixan a satisfacer
necesidades de carácter periódico e descontinuo.
b) Os postos cuxas actividades sexan propias de oficios.
c) O exceso ou acumulación de tarefas, de carácter excepcional e circunstancial, por un 
prazo máximo de seis meses dentro dun período de doce meses.
d) Os postos de carácter instrumental correspondentes ás áreas de mantemento e 
conservación de edificios, equipamento e instalacións, e artes gráficas, así como os postos 
das áreas de expresión artística.

84ª)  Segundo o artigo 77 da Lei 9/2017, de contratos do sector público, para contratos 
de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a _______ euros, será requisito 
indispensable que ou empresario se encontre debidamente clasificado como 
contratista de obras dos poderes adxudicadores:

a) 200.000 euros.
b) 300.000 euros.
c) 500.000 euros. 
d) 1.000,000 euros.

85ª) A contratación pública. Contrato de servizos. Indemnizacións por desviacións na 
execución de obras e responsabilidade por defectos ou errores do proxecto.

a) No caso de que a desviación sexa de máis do 20 por cento e menos do 30 por cento, a 
indemnización correspondente será do 30 por cento do prezo de adxudicación do contrato, 
IVE excluído 
b) No caso de que a desviación sexa de máis do 30 por cento e menos do 40 por cento, a 
indemnización correspondente será do 40 por cento do prezo de adxudicación do contrato, 
IVE incluído 
c) No caso de que a desviación sexa de máis do 40 por cento, a indemnización 
correspondente será do 40 por cento do prezo de adxudicación do contrato, IVE excluído 
d) Todas as anteriores son falsas


