ANUNCIO: PROCESO SELECCÍÓN PARA CREACIÓN DE BOLSA PARA CONTRATACIÓN DE
TRABALLADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A 2020

O Tribunal reunido na data de hoxe, 1 de setembro de 2020, na Casa da Cultura do Concello da
Laracha, para a realización do exame da proba de oposición, acorda:
Proceder a publicación do cuestionario do exame tipo test realizado e a súa plantilla, outorgando ás
aspirantes un prazo de 3 días hábiles a contar desde o día de hoxe para a presentación de alegacións ao
mesmo. Se as alegacións se presentan nalgún rexistro que non sexa do Concello da Laracha, deberán
envíar ao correo rexistro@alaracha.gal o xustificante do envío, no prazo outorgado ao efecto.
O Tribunal tamen acorda anular a pregunta 26 por non ser correcta ningunha das respostas posibles,
polo que se terá en conta a pregunta 1 das de reserva.
O examen é o seguinte:
“APELIDOS E NOME:
DNI:

temas do Anexo II.
Terá unha duración máxima de cincuenta (50) minutos. As preguntas acertadas valoraranse con 1
punto. As falladas descontarán 0.33 puntos e as non contestadas non valoraranse.
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Terá que responder un cuestionario tipo test de corenta (40) preguntas, relativas ao bloque de

1. Os acordos do Pleno acórdanse como regra xeral por:
a. Maioría simple
b. Maioría absoluta
c. Maioría de dous tercios
2. O Pleno do Concello é un órgano:
a. Complementario
b. Ordinario

c. Necesario
3. O órgano competente para formar o Orzamento Xeral do Concello da Laracha é:
a. A Xunta de Goberno Local
b. O Pleno
c. O Alcalde
4. Constitúe a poboación dun municipio:
a. Os inscritos no Padrón Municipal
b. Os domiciliados.
c. Os censados no Concello.
5. ¿Cal das seguintes non é unha entidade local territorial?
a. O municipio
b. A isla
c. As mancomunidades
6. Cando a norma reguladora dun procedemento non estableza o prazo para resolver, entenderase
que este é de:
b. Tres meses
c. Un mes
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a. Seis meses

7. Para a válida constitución da Xunta de Goberno Local requírese:
a. A asistencia da maioría absoluta dos seus compoñentes.
b. A asistencia de dous tercios dos seus membros.
c. A asistencia de a lo menos do seu presidente e secretario titular.
8. As ordenanzas locais, aprobadas inicialmente polo Pleno, requiren información pública e
audiencia aos interesados para a prestación de reclamacións e suxerencias por un prazo de :
a. Mínimo de trinta días
b. Mínimo de un mes

c. Mínimo de quince días.
9. A Xunta de Local existe:
a. En todos os municipios.
b. En todos os municipios con poboación superior a 5.000 habitantes e nos de menos, cando así o
dispoña o seu regulamento orgánico ou así o acorde o Pleno do Concello.
c. En todos os municipios con poboación superior a 5.000 habitantes e nos de menos cando así o
acorde o Pleno do Concello.
10. Segundo o artigo 47 da Constitución Española:
a. A comunidade ten o dereito e o deber de participar nas plusvalías do valor urbanístico dos bens
inmobles.
b. A comunidade participará nas plusvalías que xenere a acción urbanística nos entes públicos.
c. A comunidade participará cos entes públicos na xeración de plusvalías.
11. Segundo o artigo 90.3 da Ley 39/2015, de 1 de outubro, a resolución que poña fin ao
procedemento sancionador será executiva:
a. Cando así o dispoñan as normas reguladoras de cada procedemento.
b. Cando non quepa contra ela ningún recurso común en vía administrativa.

12. Respecto ao prazo da obrigación da Administración de dictar resolución expresa e a notificala
en todos os procedementos: ( art 21)
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c. Ningunha das respostas é correcta.

a) O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será o fixado na Lei 39/2015 de
Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas.
b) Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo, este será de tres
meses
c) O prazo non poderá exceder de nove meses salvo que unha norma con rango de Lei estableza un
maior, ou así veña previsto no Dereito da Unión Europea.
13. No concernente ao cómputo de prazos, de acordo coa Lei 39/2015, de Procedemento
Administrativo común das Administracións Públicas (art 30 e 31)

a) Cando os prazos sinaláronse por días naturais por declaralo así unha lei ou polo Dereito da Unión
Europea, farase constar esta circunstancia nas correspondentes notificaciónss
b) O prazo concluirá o mesmo día en que se produciu a notificación, publicación ou silencio
administrativo no mes ou o ano de vencimento
c) Todas son correctas

14.- Quen nomea aos membros da Xunta de Goberno?
a) Os Tenentes de Alcalde.
b) O Pleno.
c) O Alcalde.
15.-As resolucións dos órganos administrativos que carezan de superior xerárquico:
a. Non esgotan a vía administrativa.
b. Son firmes.
c. Poñen fin á vía administrativa.
16.- En que titulo da Constitución regúlase a Administración Local?
a. Titulo V
c. Título VIII
17.- Que artigo da Constitución está dedicado á irretroactividad das disposicións desfavorables ou
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b. Título VII

restrictivas de dereitos individuais?
a. O art. 9.3.
b. O art. 9.2
c. O art. 9.4.
18.-DECRETO 99/2012 Artigo 32. Competencias da Xunta de Galicia. Nos termos establecidos no
artigo 59 da Lei 13/2008, a Xunta de Galicia a través da consellería competente na dirección e o
desenvolvemento do sistema galego de servizos sociais, exercerá as seguintes competencias:
a) A ordenación normativa dos servizos sociais comunitarios, so a nivel básico.

b) So o rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais comunitarios.
c) A autorización e acreditación de centros e servizos sociais comunitarios de conformidade co
DECRETO 99/2012 e coas normas específicas de desenvolvemento.
19.- DECRETO 99/2012 Artigo 32. Competencias da Xunta de Galicia. Nos termos establecidos no
artigo 59 da Lei 13/2008, a Xunta de Galicia a través da consellería competente na dirección e o
desenvolvemento do sistema galego de servizos sociais, exercerá as seguintes competencias:
a) A creación, o mantemento e a xestión de centros e programas de servizos sociais comunitarios
específicos que, pola súa natureza, ámbito supramunicipal ou outras circunstancias debidamente
xustificadas no marco do Plan Estratéxico de Servizos Sociais, asuma o Estado.
b) A valoración técnica das situacións que determine o recoñecemento do dereito aos servizos e ás
prestacións esenciais de carácter material ou económico proporcionadas polo sistema estatal de
servizos sociais.
c) A concesión de prestacións ou axudas económicas de competencia autonómica destinadas a
persoas físicas, sen prexuízo da colaboración dos servizos sociais comunitarios de titularidade
municipal.
20.- DECRETO 99/2012 Artigo 23. Programa básico de inserción social. 1. No desenvolvemento do
programa básico de inserción social os servizos sociais comunitarios básicos:
de exclusión.
b) Participarán, de acordo coa normativa de aplicación, no procedemento de asignación das
prestacións económicas de inclusión social referidas no número 1 do artigo 18 da Lei 13/2008, de
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a) Detectarán e valorarán as situacións de persoas, grupos ou áreas comarcais en situación e risco

servizos sociais de Galicia, orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias básicas e a estimular a
incorporación social e laboral. De maneira particular analizarán o perfil sociolaboral de cada caso e
expedirán os informes e propostas de derivación e idoneidade do recurso que se establezan no
procedemento.
c) Favorecerán o desenvolvemento dos itinerarios personalizados de inclusión, sen coordinación co
servizo público de emprego como cos servizos sociais comunitarios específicos para a inclusión
social, en especial cos equipos de inclusión sociolaboral que corresponda, ben de dependencia
municipal ou xestionados de maneira consorciada de conformidade co establecido no artigo 29 do
DECRETO 99/2012.

21.- Valoración e recoñecemento da situación de dependencia nos supostos de emerxencia social.
Prelación dos expedientes, darase prioridade á tramitación do procedemento cando así o aconsellen
razóns de interese público debidamente documentadas e obxectivadas que impliquen:
a. Unha situación de desamparo ou abandono, malos tratos físicos e/ou psíquicos, situación de risco
grave inminente para a súa integridade física e/ou psíquica.
b. Unha situación de desamparo ou abandono, malos tratos físicos e/ou psíquicos, situación de risco
para a súa integridade física e/ou psíquica.
c. Unha situación de desamparo ou abandono, malos tratos físicos e/ou psíquicos, situación de risco.
22.- Servizo de axuda no fogar no marco do Sistema para a Autonomía persoal e a Atención á
Dependencia (SAAD). O SAF será compatible cuns límites e intensidades, co:
a) Servizo de atención diúrna (AD) e atención de noite (AN) e os de promoción da autonomía persoal,
ou coas libranzas vinculadas á adquisición destes servizos.
b) Servizo de atención diúrna (AD) e os de promoción da autonomía persoal, ou coas libranzas
vinculadas á adquisición destes servizos.
c) Servizo de atención diúrna (AD) e atención de noite (AN) e os de promoción da autonomía persoal.
23.- Quen gozan da condición política de galegos segundo o Estatuto?
en calquera dos municipios de Galicia.
b) Os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais de Estado, teñan #veciñanza administrativa
nun municipio galego durante un ano como mínimo.
CVD: Dbq3URZ7pUdXqWq6n0IE
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Lucía Barreiro Angeriz
Versión imprimible

(FECHA: 01/09/2020 13:04:00)

a) Os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estado, teñan #veciñanza administrativa

c) Toda persoa que posúa a cidadanía galega por nacer en Galicia.
24.- Que implica a realización de actuacións administrativas fóra de prazo?
a) A nulidade de pleno dereito.
b) A anulabilidade do acto en todo caso.
C) A anulabilidade do acto cando o dispoña así a natureza do término.
25.- Que artigo da Constitución establece a autonomía de xestión dos intereses do municipio?
a) O art. 138.

b) O art. 136.
c) O art. 139.
26.- Cada canto celebra sesión ordinaria como mínimo o Pleno dun concello cuxo municipio conta
cunha poboación de entre 5.001 e 20.000 habitantes?
a) Unha vez ao mes.
b) Unha vez cada quince días.
c) Dúas veces ao mes.
27.- Os principios do sistema galego de servizos sociais regúlanse:
a) Na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.
b) Na Lei 14/2009, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.
c) Na Lei 15/2010, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.
28.- Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia son deberes das
persoas usuarias dos servizos sociais, entre outros:
a) Utilizar o sistema de servizos sociais en condicións de igualdade e sen discriminación.
b) Destinar as prestacións recibidas ao fin para o que foron concedidas.

29.- Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia as persoas usuarias
dos servizos sociais terán, entre outros, os seguintes dereitos:
a) Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso ao sistema galego de servizos
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c) Intervención individualizada acorde coas súas necesidades específicas

sociais.
b) Comunicar ao persoal de referencia calquera cambio significativo de circunstancias que puidese
implicar a interrupción ou modificación substancial da intervención proposta polos servizos sociais.
c) Utilizar o sistema de servizos sociais en condicións de igualdade e sen discriminación.
30.- O Sistema galego de servizos sociais se estrutura:
a) Conforme a dous niveis de actuación:
- Servizos sociais comunitarios, que comprenden, á súa vez, dúas modalidades: servizos sociais
comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios específicos.

- Servizos sociais especializados.
b) Só abarca os Servizos sociais comunitarios.
c) Só abarca os Servizos sociais especializados.
31.- Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia son funciones dos
servizos sociais comunitarios básicos, entre outras, as seguintes:
a) Programas e actividades para previr a exclusión de grupos vulnerables de características
homoxéneas e facilitar a súa inserción e normalización social.
b) A información, orientación e asesoramento a toda a poboación, facilitando o seu acceso aos
recursos sociais.
c) A xestión de equipamentos comunitarios para sectores de poboación con necesidades específicas.
32.- Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, os servizos sociais
serán prestados polas administracións públicas galegas a través das seguintes fórmulas:
a) Só a través de xestión directa.
b) Só a través de xestión indirecta.
c) Poden prestarse por xestión directa, por xestión indirecta no marco da normativa reguladora dos
contratos do sector público, mediante o réxime de concerto social previsto na lei, e mediante

33.- Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, corresponden aos
concellos, no marco da planificación e ordenación xeneral do sistema galego de servizos sociais,
entre outras, as seguintes competencias:
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convenios con entidades sen ánimo de lucro.

a) A creación, xestión e mantemento dos servizos sociais comunitarios básicos.
b) O establecemento do marco normativo en materia de servizos sociais.
c) A planificación e programación xeneral dos servizos sociais no ámbito territorial de Galicia
mediante a elaboración do Plan estratéxico de servizos sociais e os plans e programas sectoriais.
34.- O Regulamento galego que regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento é:
a) O Decreto 99/2012, do 16 de marzo.
b) O Decreto 99/2013, do 16 de marzo.
c) O Decreto 99/2014, do 16 de marzo.

35.- Segundo o Decreto 99/2012, do 16 de marzo polo que se regulan os servizos sociais
comunitarios e o seu financiamento, o servizo de axuda a domicilio (SAD) é:
a) Un servizo privado de carácter supramunicipal consistente en ofrecer un conxunto de atencións a
persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a
permanencia na súa contorna habitual.
b) Un servizo público de carácter local consistente en ofrecer un conxunto de atencións a persoas ou
unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia
na súa contorna habitual.
c) Un servizo mixto de carácter supramunicipal.
36.- No servizo de axuda a domicilio, de conformidade coa valoración técnica realizada en cada
caso, poderán prestarse con carácter básico:
a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria no propio
domicilio.
b) Servizo de podoloxía.
c) Terapia ocupacional
37.- O acceso ao servizo de axuda a domicilio municipal producirase de acordo co seguinte:
dependencia, asígneselles a axuda a domicilio na correspondente resolución de programa individual
de atención.
b) O acceso será universal, sen orde de prioridades.
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a) O acceso será prioritario e directo para persoas ás que, tendo recoñecida a situación de

c) O acceso será discrecional en función da valoración feita polo órgano competente.
38.- O sistema galego de servizos sociais #rexer, entre outros, por un principio no que no
desenvolvemento dos servizos sociais deberá tenderse ao mantemento das persoas na súa contorna
persoal, social e familiar, procurando o seu inserción social e sen menoscabo do dereito á
diferenza. A que principios se refire?
a) Descentralización e proximidade.
b) Integración e normalización.
c) Acción integral e personalizada.

39.- A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, define os servizos sociais:
a) Como o conxunto coordinado de prestacións e programas destinados a garantir a igualdade de
oportunidades no acceso á calidade de vida e á participación social de toda a poboación galega.
b) Como o conxunto coordinado de prestacións, programas e equipamentos destinados a garantir a
igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e á participación social de toda a
poboación galega.
c) Como o conxunto coordinado de prestacións destinados a garantir a igualdade de oportunidades
no acceso á calidade de vida e á participación social de toda a poboación galega.
40.- Prográmalos e actividades para previr a exclusión de grupos vulnerables de características
homoxéneas e facilitar a súa inserción e normalización social, son desenvolvidos por:
a) Os servizos sociais comunitarios específicos.
b) Os servizos sociais comunitarios básicos.
c) Os servizos sociais especializados

1.- Segundo a Constitución Española de 1978, quen son os únicos titulares dos dereitos recoñecidos
no art.23 do texto constitucional?
a) Os españois.
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RESERVA

b) Os españois, salvo o que, atendendo a criterios de reciprocidade, poida establecerse por tratado
ou lei para o dereito de sufraxio activo e pasivo nas eleccións municipais.
c) Os españois e comunitarios

2.- Os cidadáns, nas súas relacións coas Administracións Públicas, teñen dereito:
a) A coñecer, en calquera momento, o estado da tramitación dos procedementos.

b) A utilizar as linguas oficiais de calquera Comunidade Autónoma.
c) As respostas a) e b) non son correctas.
3.- Sinale a afirmación incorrecta. O Alcalde é o Presidente da Corporación e ostenta as seguintes
atribucións:
a) Dirixir o goberno e a administración municipal.
b) Dictar bandos e ordenanzas.
c) As aprobacións dos instrumentos desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente
atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de
urbanización.
4.- Que entendemos por Traballo Social?
a) A movilización de recursos existentes para a solución de problemas, para adaptalos e recoñecelos
segundo as necesidades da poboación.
b) A intervención profesional nun espazo determinado para dar lugar a cambios, satisfacendo
necesidades e poñendo ao alcance os recursos.
c) A intervención para coñecer o grado en que senten ou necesitan resolver vos problemas os
individuos dunha comunidade.”
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E o cadro coas respostas correctas é:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A
C
C
A
C
B
A
A
B
C
B
B
C
C
C
C
A
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
RESERVA
1
2
3
4

A Laracha, 1 de setembro de 2020

A secretaria do Tribunal.
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A
B
C
A
B
C
A
A
B
A
A
B
B
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C
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