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 RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS INTERPOSTAS POR Dª LORENA 

GONZÁLEZ GARCÍA, CON NRE 201999900000172 E 201999900000195 RELATIVAS 

Á SEGUNDA PROBA DO PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA DEFINITIVA, EN 

PROPIEDADE, MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DUNHA PRAZA DE 

ARQUITECTO, VACANTE NO CONCELLO DE CEE 

A) Procédese polo Tribunal Cualificador á análise da/s 

alegación/s/reclamación/s presentada/s por Dª LORENA GONZÁLEZ 

GARCÍA, con NRE 201999900000172, resultando as seguintes 

consideracións: 

 
GARANTÍA DE ANONIMATO 
 
Con relación ao anonimato, a opositora presenta a seguinte argumentación: 
 

 
 
Non obstante, tal como recoñece a propia aspirante, o citado art. 4.c do RD 896/1991 
establece a necesidade de garantir o anonimato "(...) siempre que sea posible (...)". 
 
No presente caso tal condición resultaba imposible, porque a Base 8ª da convocatoria 
permitía acordar a súa lectura pública e esta foi a opción adoptada polo Tribunal para 
mellor garantir a aplicación dos principios de igualdade e transparencia na valoración. 
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SOLUCIÓN CORRECTA 
 
Con respecto á correcta solución do exercicio, a opositora solicita o seguinte: 
 

 
 
Considerando en primeiro lugar á petición de que se indique a importancia relativa das 
4 cuestións presentadas, procede remitirse á unha atenta lectura dos seguintes incisos 
do apartado sobre "CRITERIOS DE VALORACIÓN E PUNTUACIÓN", que figuraba exposto na 
páxina 1 do enunciado do exercicio: 
 

"2ª PROBA 
(...) 
CRITERIOS DE VALORACIÓN E PUNTUACIÓN 
(...) O exercicio cualificarase de 0 a 60 puntos, a razón de 15 puntos como máximo para cada unha das 
respostas dadas ás 4 cuestións formuladas. 
 
(...) Superarán a proba as persoas que obteñan como mínimo un total de 30 puntos e serán eliminadas 
do proceso selectivo as restantes.(...)." 

 
En segundo lugar, de seguido se facilita a solución do exercicio que o Tribunal considera 
correcta, advertindo que se trata dunha exhaustiva exposición co obxecto de facilitar a 
maior información ao respecto e non da forma sintética que, utilizando os conceptos 
máis básicos, se requiría para obter a máxima puntuación. 

 
SUPOSTO 1: SOLO NON URBANIZABLE / CUESTIÓN A 
 
Solicitude de licenza urbanística de obras para o acondicionamento dun espazo auxiliar de 
almacenamento na edificación da parte E, co obxecto de distribuír novas pezas de uso residencial. 
 
Achégase proxecto básico de arquitecto, sen visado colexial. 
 
INFORME FAVORABLE CON CONDICIÓNS 
 
1 Ao solo non urbanizable dun planeamento xeral sen adaptar á LSG 9/2002 correspóndelle a 

aplicación do réxime do solo rústico (SR) da vixente normativa autonómica (tst. 1ª.2.d da LSG 
2/2016); podendo entenderse neste caso que, debido ás circunstancias expostas, se mantería a 
vixencia das categorías contidas no planeamento. 

 
2 As construcións existentes no SR ao abeiro de licenza urbanística poden manter o uso autorizado e 

seren obxecto de obras de reforma sen incrementar a súa superficie edificada legalmente, aínda 
cando non cumpran as condicións de implantación, uso e edificación establecidas na LSG 2/2016; 
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situación que se observa neste caso de uso residencial en relación coa superficie da parcela (1600 
m2 < mín. 2 000 m2; art. 39.d da LSG 2/2016) e cos recuados á beira da calzada da estrada (12 m 
< mín. 15 m; art. 41.1.b da LG 8/2013) e ao lindeiro lateral E (3 m < mín. 5 m; art. 39.d da LSG 
2/2016). 

 
3 Non obstante, aínda que no 1996 era posible autorizar vivenda unifamiliar illada sen vinculación cos 

recursos naturais, actualmente a reforma solicitada nesta edificación (para ampliar a distribución 
interior de uso residencial característico) só estaría permitida de modo excepcional, polo carácter 
social do uso de vivenda (art. 13.1 da LSRU/2015). Debido, pois, a esta competencia básica do 
lexislador estatal, procedería someter a reforma á autorización autonómica previa á concesión da 
licenza, para efectos de valorar se resulta xustificada polas condicións esixibles á vivenda; dado 
que, asemade, a lexislación autonómica así o dispón, sen distinción ningunha, para o uso residencial 
nesta clase de solo (art. 35.1.n, 16. 3 da LSG 2/2016). 

 
4 Debido á especial protección de estradas e -no seu caso- forestal, así como á probable incidencia 

da protección do litoral, sería tamén preciso obter de forma previa á concesión da licenza as 
autorizacións ou informes sectoriais favorables correspondentes (art. 36.2 da LSG 2/2016). Co 
respecto á protección da estrada, o informe debería ser favorable en relación coa edificación, pero 
podería condicionarse ao traslado do muro tradicional polo maior valor da seguridade viaria (art. 47, 
adc. 1ª da LG 8/2013). 
 
En todo caso, deberá constar previamente a declaración de innecesariedade de licenza de 
parcelación urbanística con relación ao resto do predio de núcleo rural (art.150.6 da LSG 2/2016), 
ficar garantida a xestión da biomasa forestal na rede secundaria de faixas de 50 m arredor da 
edificación polas persoas responsables (art. 21.1.b, 21 ter da LG 3/2007) e achegárense os oficios 
de dirección facultativa das obras (arquitecto e arquitecto técnico) e de técnico coordinador de 
seguridade e saúde (art. 353.2.e do RSG/2016), con visado colexial (por analoxía co disposto no 
art. 2.b do RD 1000/2010). 

 
5 A reserva do que se estime polo informe xurídico correspondente, operado o silencio administrativo 

en sentido negativo polo transcurso de 3 meses para resolver (art. 143.2 da LSG 2/2016; 11.4 da 
LSRU/2015; fxd. 23 da STC 143/2017), procedería a paralización das obras polo Concello (art.156.2 
da LSG 2/2016) e a apertura pola APLU dos expedientes de reposición da legalidade urbanística e 
sancionador; debido á execución de obras sen licenza no SR (art.152, 156.1, 157.2 da LSG 2/2016). 

 
CONCLUSIÓN 
 
Procede a emisión dun informe técnico favorable ao outorgamento da licenza solicitada, 
condicionado á previa autorización pola persoa titular do órgano autonómico competente na materia 
urbanística e á emisión das autorizacións ou informes sectoriais que corresponden por causa da 
especial protección de estradas, así como pola máis que probable incidencia da protección do litoral. 
 
En todo caso, deberá constar a  declaración de innecesariedade de licenza de parcelación urbanística, 
ficar garantida a xestión da biomasa forestal na rede secundaria de faixas de 50 m arredor da edificación 
polas persoas responsables e achegárense os oficios de dirección das obras (arquitecto e arquitecto 
técnico) e de técnico coordinador de seguridade e saúde, con visado colexial. 
 
Operado o silencio administrativo en sentido negativo, procedería a paralización das obras polo 
Concello e a apertura pola APLU dos expedientes de reposición da legalidade urbanística e 
sancionador, debido á execución de obras sen licenza no SR. 
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SUPOSTO 1: SOLO NON URBANIZABLE / CUESTIÓN B 
 
Solicitude de licenza urbanística para a instalación dun campamento de turismo na parte O do terreo, 
co fin de facilitar a estadía temporal de caravanas e autocaravanas. 
 
Achégase proxecto técnico de enxeñeiro de camiños, sen visado colexial. 
 
INFORME DESFAVORABLE 
 
1 Ao solo non urbanizable dun planeamento xeral sen adaptar á LSG 9/2002 correspóndelle a 

aplicación do réxime do solo rústico (SR) da vixente normativa autonómica (tst. 1ª.2.d da LSG 
2/2016); podendo entenderse neste caso que, debido ás circunstancias expostas, se mantería a 
vixencia das categorías contidas no planeamento. 

 
2 A estadía temporal de caravanas e autocaravanas, que se organiza nun espazo debidamente 

delimitado e dotado das instalacións e servizos regulamentarios, constitúe unha actuación 
urbanística cualificada como campamento de turismo (art. 66.1 da LG 7/2011). 

 
3 Esta actuación urbanística no SR, que demanda a súa urbanización mediante movementos de terra 

e dotación de redes básicas de servizos urbanísticos, así como o levantamento de edificacións e 
instalacións varias (art. 40 ao 51 do D 144/2013) provocaría unha significativa incidencia ambiental; 
por causa da súa considerable capacidade (> 500 hóspedes; art. 29 do D 144/2013; anexo II.grupo 
9.i da L 21/2013) e, sobre todo, debido ao seu emprazamento costeiro. En consecuencia, debería 
ser controlada previamente (avaliación ambiental estratéxica; art. 1, 2, 6, anexo II.grupo 9.i da L 
21/2013) mediante a aprobación da necesaria modificación do planeamento xeral ou formación dun 
plan especial de infraestruturas e dotacións que xustifique a idoneidade da súa localización 
(art.35.1.o, 36.4, 75.2/3 da LSG 2/2016; art. 13.2º do RD 2545/1982) e, posteriormente, por medio 
da autorización do proxecto técnico correspondente (avaliación de impacto ambiental; art. 1, 2, 7, 
47.5, anexo III da L 21/2013). 

 
 Non resultaría, pois, admisible someter exclusivamente o acto en cuestión ao limitado control que 

se insta, mediante licenza municipal, sen a previa aprobación do planeamento necesario; porque 
este sinxelo procedemento só parece apropiado para os campamentos de turismo que, 
desenvolvéndose ao aire libre, sen urbanización e coas obras e instalacións imprescindibles, non 
ocasionan efectos ambientais (art.35.1.d da LSG 2/2016). 

 
4 Non obstante, debido á obvia incidencia da protección de augas e da máis que probable do litoral 

na localización proposta (zona de protección costeira e corredor ecolóxico do río) debe observarse 
que os actos vinculados a esta clase de campamento de turismo (execución de bancais, desmontes 
e recheos ou o estacionamento de vehículos ao aire libre) estarían aquí expresamente prohibidos 
(art. 46.1.a2/d, 54.3, 57.3 do POL/2011; art. 22.1.b/c/n do D 144/2013). 

 
 Sen prexuízo desa fundamental obxección, debe considerarse que tamén sería necesario obter as 

autorización ou informes sectoriais correspondentes (en materia de protección agrícola -no seu 
caso- viaria e fluvial) e completarse a documentación técnica (oficios de dirección facultativa das 
obras e de técnico coordinador de seguridade e saúde, con visado colexial), 

 
5 A reserva do que se estime polo informe xurídico correspondente, operado o silencio administrativo 

en sentido negativo polo transcurso de 3 meses para resolver (art. 143.2 da LSG 2/2016; 11.4 da 
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LSRU/2015; fxd. 23 da STC 143/2017), procedería a paralización das obras polo Concello (art.156.2 
da LSG 2/2016) e a apertura na APLU dos obrigados expedientes de reposición da legalidade 
urbanística e sancionador pola execución de obras sen autorización no SR (art.152, 156.1, 157.2 da 
LSG 2/2016). 

 
CONCLUSIÓN 
 
Procede a emisión dun informe técnico desfavorable ao outorgamento da licenza solicitada porque, 
sen prexuízo da inadmisión ao control instado mediante tal procedemento, sen a previa aprobación do 
planeamento necesario coa avaliación ambiental que corresponda, este acto resultaría expresamente 
prohibido polo Plan de ordenación do litoral na localización proxectada. 
 
Operado o silencio administrativo en sentido negativo, procedería a paralización das obras polo 
Concello e a apertura na APLU dos obrigados expedientes de reposición da legalidade urbanística e 
sancionador pola execución de obras sen autorización no SR. 
 
SUPOSTO 2: SOLO DE NÚCLEO RURAL / CUESTIÓN A 
 
Solicitude de licenza urbanística de obras para edificar 7 vivendas acaroadas en ringleira, sobre 
parcelas con fondo de 50 m e frontes á estrada de 6 m (as 5 intermedias) e 9 m (as 2 dos extremos), 
que se desenvolven a partir do límite E da parte de núcleo rural. As vivendas levantan 2 plantas, 
ocupando superficies de 6x10 m (as 5 intermedias) e 5x10 m (as 2 dos extremos), con recuados de 9 
m ao eixo da estrada e de 4 m aos lindes extremos laterais. 
 
Achégase proxecto básico de arquitecto, sen visado colexial. 
 
INFORME DESFAVORABLE 
 
1 Ao solo de núcleo rural dun planeamento xeral sen adaptar á LSG 9/2002 correspóndelle a 

aplicación íntegra dese mesmo réxime (SNR) disposto no planeamento respectivo (tst. 1ª.2.c da 
LSG 2/2016); sen prexuízo das maiores limitacións que se derivan do réxime xeral establecido no 
art. 36 da Lei do solo autonómica (tst. 2ª.2 do RSG/2016). Polas súas características de densidade 
e tipoloxía da edificación, o núcleo rural en cuestión sería asimilable ao solo de núcleo rural común. 
O planeamento xeral non lle asigna ordenación ningunha; razón pola que corresponde suplir esta 
indeterminación aplicando con carácter complementario o disposto para esa categoría nos art. 211 
ao 229 do PBA/2018 (art. 49.2 da LSG 2/2016; art. 90.2 do RSG/2016). 

 
2 A edificación proxectada cumpriría coas condicións de uso e volume dispostos pola citada 

ordenanza de solo de núcleo rural común que resulta de aplicación (art. 212 ao 228 do PBA/2018); 
agás que se considere necesaria a observancia da edificabilidade máxima de 0,30 m2/m2 en cada 
parcela e non só no conxunto da edificación (interpretación que parece apropiada debido á 
parcelación). Así mesmo, non consta a aprobación previa do obrigado estudo de detalle (art. 216 do 
PBA/2018). 

 
3 Non obstante, a escala e volume desta edificación non só parece insensible ao lugar (art. 229 do 

PBA/2018) senón que a súa tipoloxía non se integra ben coa das vivendas unifamiliares illadas 
preexistentes (art. 91.c da LSG 2/2016); de xeito que este acto parece constituído por unha 
parcelación que desfigura a morfoloxía do núcleo e polo levantamento de edificacións que son 
características das zonas urbanas, ambas as dúas accións expresamente prohibidas (art. 26.1.a/b 
da LSG 2/2016). Ademais, a disposición paralela á estrada da construción impediría a visión da 
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paisaxe de costa, aberta e natural, vulnerando as normas de aplicación directa que están vixentes 
ao respecto (art. 20.2 da LSRU/2015; art. 91.b da LSG 2/2016). 

 
4 Á fundamental obxección anterior sumaríase o feito de que o trazado da estrada polo núcleo rural 

non pode considerarse treito urbano, debido a que esta se executou con posterioridade á aprobación 
do vixente planeamento municipal (art. 7 da LG 8/2013); razón pola que resultaría preciso obter de 
forma previa a calquera concesión da licenza a correspondente autorización sectorial favorable (art. 
47 da LG 8/2013). A referida autorización imporía un acceso único á estrada para todas as vivendas 
(art. 137 do D 66/2016), así como podería aumentar a distancia da aliñación á beira da calzada e 
obrigar ao traslado do muro tradicional polo maior valor da seguridade viaria (adc. 1ª da LG 8/2013); 
documentación que se completaría coa licenza de parcelación urbanística xunto coa declaración da 
súa innecesariedade con respecto á parte E do SR (art.150.6 da LSG 2/2016), coa garantía de 
xestión da biomasa forestal (art. 21.1.b, 21 ter da LG 3/2007) e cos oficios de dirección das obras e 
de coordinador de seguridade e saúde, con visado colexial. 

 
5 A reserva do que se estime polo informe xurídico correspondente, operado o silencio administrativo 

en sentido negativo polo transcurso de 3 meses para resolver (art. 143.2 da LSG 2/2016; 11.4 da 
LSRU/2015; fxd. 23 da STC 143/2017), procedería que o Concello paralizase as obras (art.156.2 da 
LSG 2/2016) e abrise os obrigados expedientes de reposición da legalidade urbanística e 
sancionador pola execución de obras sen licenza no SNR (art.152, 157.2 da LSG 2/2016). 

 
CONCLUSIÓN 
 
Procede a emisión dun informe técnico desfavorable ao outorgamento da licenza solicitada debido a 
que, sen prexuízo da necesidade previa de estudo de detalle e de licenza de parcelación urbanística, a 
actuación proxectada non se integra ben no núcleo rural e desfigura a súa morfoloxía, con edificación 
característica das zonas urbanas que impide a visión da paisaxe de costa. 
 
Operado o silencio administrativo en sentido negativo, procedería que o Concello paralizase as obras 
que se executan sen autorización no SNR e abrise os expedientes de reposición da legalidade 
urbanística e sancionador correspondentes. 
 
SUPOSTO 2: SOLO DE NÚCLEO RURAL / CUESTIÓN B 
 
Prestación de garantía e comunicación de inicio de obras de urbanización no restante solo de núcleo 
rural que non se ve afectado pola solicitude de licenza referida na cuestión 2.A anterior. 
 
As obras axústanse ao plan especial e ao proxecto de equidistribución aprobados definitivamente, con 
data do 12.02.2005 para obter neste ámbito 10 parcelas urbanísticas con destino a vivendas 
unifamiliares illadas de venda libre e outras para dotacións públicas, servidas desde a estrada por viario 
interior. Asemade, na data desta instancia consta aprobado inicialmente o proxecto de urbanización 
correspondente e concluída a súa información pública con todos os informes e autorizacións favorables. 
 
Achégase oficio de dirección facultativa das obras por arquitecto técnico, sen visado colexial. 
 
INFORME FAVORABLE 
 
1 Ao solo de núcleo rural dun planeamento xeral sen adaptar á LSG 9/2002 correspóndelle a 

aplicación íntegra dese mesmo réxime (SNR) disposto no planeamento respectivo (tst. 1ª.2.c da 
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LSG 2/2016); sen prexuízo das maiores limitacións que se derivan do réxime xeral establecido no 
art. 36 da Lei do solo autonómica (tst. 2ª.2 do RSG/2016). 

  
 Polas súas características de densidade e tipoloxía da edificación, o núcleo rural en cuestión sería 

asimilable ao solo de núcleo rural común. O planeamento xeral non lle asigna ordenación ningunha; 
razón pola que corresponde suplir esta indeterminación aplicando con carácter complementario o 
disposto para esa categoría nos art. 211 ao 229 do PBA/2018 (art. 49.2 da LSG 2/2016; art. 90.2 do 
RSG/2016). 

 
2 O plan especial aprobado parece cumprir coa normativa aplicable no momento da súa aprobación, 

observando os límites de intensidade da derrogada LSG 9/2002 (< 25 viv/Ha) e da L 22/1988 
(inferior á media do solo urbanizable), que coinciden cos actualmente vixentes. O mesmo sucede 
co proxecto de equidistribución, porque a aparente ausencia de bens patrimoniais pola participación 
comunitaria nas plusvalías (dado que parece continuar a condición orixinal dun predio único, agás 
o demanio correspondente ás dotacións públicas) pode deberse ao seu legal alleamento a favor 
desta iniciativa privada, así como a falta de reservas de vivenda de protección pública resulta acorde 
coa regulación daquela vixente establecida polo lexislador estatal (L 6/1998). 

 
3 A reserva do que se estime polo informe xurídico correspondente, de acordo co disposto na 

normativa vixente, unha vez concluída a información pública do proxecto de urbanización con todos 
os informes e autorizacións favorables, podería considerarse producido o o silencio administrativo 
en sentido positivo polo transcurso de 3 meses para resolver (art. 226.5 do RSG/2016; fxd. 23 da 
STC 143/2017). Así mesmo, o Concello podería ditar resolución de aprobación definitiva deste 
proxecto de urbanización, confirmatoria do referido sentido producido (art. 24.3.a da L 39/2015). 

 
4 En todo caso, deberán constar efectuadas  as declaracións de innecesariedade de licenza de 

parcelación urbanística con relación ás partes de SR (art. 150.6 da LSG 2/2016) e realizadas as 
modificacións catastrais e rexistrais necesarias; así como cómpre que se achegue o oficio de técnico 
coordinador de seguridade e saúde (art. 353.2.e do RSG/2016). 

 
CONCLUSIÓN 
 
Operado o silencio administrativo en sentido positivo, procede a emisión dun informe técnico 
favorable á admisión da prestación de garantía e á execución das obras de urbanización, podendo ditar 
o Concello resolución de aprobación definitiva que confirme o referido sentido producido. 
 
En todo caso, deberán constar efectuadas  as declaracións de innecesariedade de licenza de 
parcelación urbanística con relación ás partes de SR e realizadas as modificacións catastrais e rexistrais 
necesarias; así como cómpre que se achegue o oficio de técnico coordinador de seguridade e saúde. 

 

METODOLOXÍA DA CORRECCIÓN 

 
En relación co método de corrección, a aspirante formula unha solicitude do seguinte 
teor literal: 
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Examinada esta petición, cómpre remitirse de novo á unha completa lectura do apartado 
sobre "CRITERIOS DE VALORACIÓN E PUNTUACIÓN" que figuraba exposto na páxina 1 do 
enunciado do exercicio: 

 
"2ª PROBA 
(...) 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN E PUNTUACIÓN 
 
Na valoración terase en conta a orde e claridade estrutural da exposición gráfica e escrita, a correcta 
identificación dos feitos presentados, o apropiado fundamento legal que se utilice, a capacidade para 
relacionar as distintas disposicións aplicables e a lóxica da alegación razoada; así como se considerará, 
especialmente, a precisión e síntese das conclusións achegadas. 
 
O exercicio cualificarase de 0 a 60 puntos, a razón de 15 puntos como máximo para cada unha das 
respostas dadas ás 4 cuestións formuladas. 
 
Non se valorarán os exercicios anónimos ou ilexibles. As respostas sen un pronunciamento expreso, 
que permita adoptar un acordo ou resolución polo órgano municipal competente, así como aquelas que 
demostren insuficiente capacidade de síntese, ocupando máis espazo do asignado, serán consideradas 
como de resultado insuficiente. 
 
Superarán a proba as persoas que obteñan como mínimo un total de 30 puntos e serán eliminadas do 
proceso selectivo as restantes. 
 
(...)" 

 
Do antes exposto cabe facilmente deducir que unha resposta incompleta ou unha 
conclusión incorrecta conducen necesariamente a unha valoración entre 0 e 7,5 puntos 
para a cuestión que corresponda, salvando mediante esa ratio o que se poida avaliar 
como acertado. 
 
COPIA DO EXERCICIO 
 
No que respecta ao seu exercicio, a alegante efectúa a seguinte petición: 
 

 
 
Nada obsta para que se atenda esta petición facilitando á interesada unha copia 
compulsada do seu exercicio, onde consta unha valoración pormenorizada en cada 
resposta dada ás cuestións formuladas. 
 
SUSPENSIÓN DO PRAZO DE ALEGACIÓNS 
 
Finalmente, a opositora realiza a solicitude que se reproduce a continuación: 
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Procede denegar esta petición, debido a que o coñecemento do enunciado do exercicio 
e das resolucións efectuadas pola aspirante e demais opositores, mediante a súa lectura 
pública, permite alegar o que corresponda en defensa do seu dereito a unha xusta 
valoración. 
 
B) Procédese polo Tribunal Cualificador á análise da/s alegación/s/reclamación/s 

presentada/s por Dª LORENA GONZÁLEZ GARCÍA, con NRE 201999900000195, 

resultando as seguintes consideracións: 

 
REITERACIÓN DA 1ª SOLICITUDE 
 
Mediante escrito sobre o asunto de referencia, a alegante reitera a reclamación 
anteriormente formulada, con data do 26.05.2019, do seguinte modo: 
 

 
 
Resulta incerto o afirmado sobre que nesta proba só se indicaron polo Tribunal cuestións 
formais e non de contido. A este respecto, cabe insistir nunha atenta lectura do seu 
enunciado e instrucións; de onde pode inducirse que se trataba de supostos prácticos 
sobre solicitudes de actos de uso de solo que poden presentarse no Concello de Cee, 
nas que se precisaría un informe técnico municipal para efectos do seu control 
urbanístico. En definitiva, para unha correcta resolución do exercicio, os 
pronunciamentos técnicos deberían terse configurado atendendo aos criterios de 
valoración que resultaban previamente indicados. 
 
En canto á reiteración da súa 1ª solicitude, procede obviamente atendela conforme se 
expuxo anteriormente. 
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GARANTÍA DE ANONIMATO 
 
Con relación ao anonimato, a opositora engade o seguinte ao xa exposto na súa 1ª 
reclamación: 
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Repetindo o razoado sobre este aspecto na contestación á súa 1ª solicitude debe 
considerarse que, tal como recoñece a propia aspirante, o citado art. 4.c do RD 
896/1991 establece a necesidade de garantir o anonimato "(...) siempre que sea posible (...)". 
 
Consonte xa se indicou, aquí tal condición resultaba imposible, porque a Base 8ª da 
convocatoria permitía acordar a súa lectura pública e esta foi a opción adoptada polo 
Tribunal para mellor garantir a aplicación dos principios de igualdade e transparencia na 
valoración. O feito de que non se solicitasen aclaracións complementarias sobre os 
exercicios realizados non exime de que se puidesen ter efectuado, de estimárense 
necesarias á vista doutros resultados. En todo caso, a sospeita expresada pola alegante 
de que se elixiu esta opción pola "(...) comodidade de corrección do Tribunal (...)" considérase 
unha elucubración insidiosa, sen fundamento real ningún. 
 
IMPROCEDENCIA DE CUESTIÓNS 
 
A primeira cuestión que se impugna é a referida como 1.B, con base nos seguintes 
argumentos: 
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Aínda que a normativa sectorial de turismo non resultou especificamente incluída no 
temario, é innegable que non se precisaba da súa regulación para pronunciarse sobre 
este acto de uso turístico no solo rústico, dun modo básico e sen necesidade de maior 
información que a facilitada. En concreto, resultaba perfectamente posible emitir o 
informe técnico necesario, en función do disposto na normativa incluída de forma 
expresa no temario (lexislación ambiental e urbanística; lexislación sectorial aplicable 
sobre edificación, costas, augas, estradas e agricultura; Plan de ordenación do litoral). 
 
Por último, nesta reclamación figura unha impugnación ás referencias sobre o tempo 
transcorrido en relación cos actos de uso do solo formulados, nos seguintes termos: 
 

 
 
Aceptando que o pronunciamento sobre o sentido do silencio corresponde en última 
instancia ao preceptivo informe xurídico, non é menos certo que o informe técnico, 
tamén necesario, debe pronunciarse con carácter previo sobre todas as circunstancias 
relativas á súa facultade que poden incidir ao respecto (natureza do acto, clasificación 
do solo, axuste á ordenación, validez da documentación achegada, transcurso de 
prazos, etc). 
 
Á vista do anteriormente exposto, o Tribunal Cualificador por UNANIMIDADE acorda: 
 
Primeiro.- Desestimar as alegacións interpostas por Dª Lorena González García polos 
motivos citados anteriormente. agás no relativo a facilitarlle copia do seu exercicio e da 
solución correcta que se estima procedente. 
 
Segundo.- Estimar a solicitude da reclamante en relación con facilitarlle unha copia do 
seu exercicio, que inclúa a valoración pormenorizada efectuada polo Tribunal 
Cualificador; así como con respecto a coñecer a solución correcta, conforme figura antes 
razoado. 
 
Terceiro.- Remitir o presente informe ao órgano municipal competente para os efectos 
oportunos. 
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Cuarto.- Contra esta Resolución do Tribunal poderá interponerse recurso de alzada 
ante a Alcaldía deste Concello no prazo dun mes a contar dende o día seguinte a  a súa 
notificación. Comunícase que o prazo de resolución é de tres meses transcurrido este 
prazo sen que recaia resolución poderase entender desestimado por silencio, contra a 
resolución do recurso de alzada non poderá interponerse ningún outro recurso 
administrativo, salvo o de revisión, todo de conformidade co disposto nos artigos 121 e 
122 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedemento administrativo común das 
administración públicas. 
Contra a resolución expresa do recurso de alzada poderá interpoñerse recurso 
contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña 
que por turno corresponda, no prazo de dous meses a contar dende a notificación da 
resolución desestimatoria expresa do recurso de alzada. No caso de desestimación 
presunta do recurso de alzada (tres meses), o prazo de interposición será de 6 meses 
a contar dende o día seguinte a finalización do prazo de tres meses sinalado,  todo 
amparado no previsto no artigo 46 da LJ. 
 
A secretaria do Tribunal 
Asinado dixitalmente 
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