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ANUNCIO TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS SELECTIVAS DUNHA PRAZA DE POLICÍA LOCAL 

DO CONCELLO DE SANTA COMBA (OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010). 
 

RESOLUCIÓN ALEGACIÓNS/IMPUGNACIÓN A PREGUNTAAS DO PRIMEIRO EXERCICIO –PROBA DE 

AVALIACIÓN DOS COÑECEMENTOS-.  

TANZA TRIBUNAL CUALIFICADOR PRAZA/S VACANTRL. 
O tribunal cualificador publica o resultado da resolución das alegacións presentadas ao primeiro  ás preguntas 

do primeiro exercicio, proba da avaliación dos coñecementos, da fase de oposición para cubrir unha praza 
vacante de funcionario de Policía Local de conformidade coa base novena das bases que rexen a convocatoria 
na selección e a provisión dunha praza de Policía Local, aprobadas no decreto do alcalde núm. 570/2013 do 12 
de abril de 2013 (BOP núm. 27/11/2013), modificadas no decreto do alcalde núm. 1366/2020 do 29/12/2020 
(BOP núm. 26 do 09/02/2021). 
 
Persoa aspirante que presenta as alegacións/impugnación:  Rodrigo Millán Conde (NIF ***4721**). 

 

Data da sesión do Tribunal Cualificador: 8 de abril de 2021. 

 
 

A) Estimadas as alegacións/impugnación a preguntas do primeiro exercicio 

 
 

 

Pregunta núm. 65 

 

65.    Sinale a resposta correcta no referente ao artigo 379 do Código Penal: 

 

a) O que conducise un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade superior en 60 km/h en vía urbana ou en 80 

km/h en vía interurbana á permitida regulamentariamente será castigado coa pena de presión de tres a seis meses 

ou coa de multa de tres a seis meses ou coa de traballos a prol da comunidade de 31 a 90 días, e, en calquera 

caso, coa de privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata tres 

anos. 

b) O que conducise un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade superior en 60 km/h en vía urbana ou en 80 

km/h en vía interurbana á permitida regulamentariamente, será castigado coa pena de presión de tres a seis 

meses ou coa de multa de seis a doce meses ou coa de traballos a prol da comunidade de 31 a 90 días, e, en 

calquera caso, coa de privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e 

ata catro anos. 

c) O que conducise un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade superior en 60 km/h en vía urbana ou en 80 

km/h en vía interurbana á permitida regulamentariamente, será castigado coa pena de presión de tres a seis 

meses ou coa de multa de seis a doce meses ou coa de traballos a prol da comunidade de 31 a 90 días, e, en 

calquera caso, coa de privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e 

ata catro anos. 

d) O que conducise un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade superior en 60 km/h en vía urbana ou en 80 

km/h en vía interurbana á permitida regulamentariamente, será castigado coa pena de presión de seis a doce 

meses ou coa de multa de seis a doce meses ou coa de traballos a prol da comunidade de 31 a 90 días, e, en 

calquera caso, coa de privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e 

ata catro anos. 

 
 
As respostas b e c son idénticas. Se trata dun erro de transcrición.  
 
De acordo con todo o indicado, se estima o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta. 
 

Motivo: as respostas b e c son idénticas. Se trata dun erro de transcrición. O Tribunal se reuniu ese 
mesmo día para confeccionar o cuestionario/exame do primeiro exercicio o que non permitiu contar 
co tempo suficiente para repasar o seu contido.  
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Ao anularse esta pregunta, que non se terá en conta para a cualificación final, ocupará o seu lugar a 
pregunta de reserva núm. 103 (R3). Así mesmo, revisarase a cualificación final coa entrada desta 
pregunta reserva. 
 
 
 

 

Pregunta núm. 74 

 
74.  Con relación ao Regulamento de Vehículos, poderán obter de calquera Xefatura de Tráfico una matrícula 
especial denominada turística para amparar a circulación dos automóbiles de turismo, caravanas e remolques, 
motocicletas e outros que poidan declararse equiparables (artigo 40): 

a) As persoas físicas establecidas no territorio aduaneiro da Unión Europea que vaian trasladar a súa residencia 

habitual dentro do mesmo. 

b) As persoas físicas ou xurídicas con residencia no estranxeiro. 

c) a e b son correctas. 

d) Con consentimento ao principio de reciprocidade, os correspondentes de prensa estranxeira de Estados membros 

da Unión Europea acreditados en España e os profesores de liceos ou institutos establecidos en España por 

Gobernos doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non sexan españolas nin teñan residencia 

habitual en España. 
 

Normativa aplicable: a Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 
(BOE núm. 161 do 04/07/2018). Entrada en vigor o 05/07/2018.  

 
- A Disposición transitoria sexta Réxime de Matrícula Turística. 
 
Os vehículos e embarcacións que á entrada en vigor desta Lei estivesen en matrícula turística ao 
amparo do Real Decreto 1571/1993, do 10 de setembro, polo que se adapta a Regulamentación da 
matrícula turística ás consecuencias da harmonización fiscal do mercado interior, poderán ser 
utilizados polos beneficiarios do réxime ata que finalice o prazo autorizado, que non poderá exceder, 

en todo caso, do 31 de decembro de 2018. 

 

-  A Disposición derrogatoria terceira. Derrogación do Réxime de Matrícula Turística. 
 
... Dous. Queda derrogado o Real Decreto 1571/1993, do 10 de setembro, polo que se adapta a 
Regulamentación da matrícula turística ás consecuencias da harmonización fiscal do mercado 
interior. 

 
- A Disposición final cuadraxésima sexta. Entrada en vigor. 
 
Un. A presente Lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial do Estado. 
 
De acordo con todo o indicado, se estima o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta. 
 

Motivo: a matrícula especial denominada turística foi derrogada pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de 
Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, sendo o prazo máximo autorizado ata o 31/12/2018, 
polo que no se atopa en vigor.  
 
Ao anularse esta pregunta, que non se terá en conta para a cualificación final, ocupará o seu lugar a 
pregunta de reserva núm. 104 (R4). Así mesmo, revisarase a cualificación final coa entrada desta 
pregunta reserva. 
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 B) Desestimadas as alegacións/impugnación a preguntas do primeiro exercicio 

 

Pregunta núm. 11 

11.  O principio de legalidade regulado na nosa Constitución implica que: 

a) Todos os cidadáns e os poderes públicos están sometidos ao imperio da Lei. 

b) Poderá ser sancionada unha persoa pola comisión dunha infracción administrativa, aínda cando non constitúa 

conduta sancionable no momento de producirse. 

c) Ninguén pode ser condenado ou sancionado por accións ou omisións que no momento de producirse non constitúan 

delito segundo a lexislación vixente naquel momento. 

d) Poderá ser sancionada unha persoa pola comisión dunha falta, aínda cando non constitúa infracción penal no 

momento de producirse, sempre que si o sexa ao ditarse a sentenza. 
 

Normativa aplicable: o artigo 25 da Constitución Española (CE) 

A resposta correcta: c. 

Motivo: a pregunta versa sobre a Constitución Española directamente.  
Unha visual á páxina web do Congreso dos Deputados, en concreto á sinopse do artigo 25 da CE, se 
indica dun xeito claro:  
 
El artículo 25 de nuestra Constitución presenta un contenido complejo: no todo lo establecido en él es 

derecho fundamental. Lo que prescribe el apartado primero opera como tal derecho -el principio de 

legalidad-.  

El apartado 1 del artículo 25 proclama como derecho fundamental el principio de legalidad penal 

extendiéndolo al Derecho administrativo sancionador. Una tradicional manifestación del 
garantismo que se expande a otro ámbito donde se pueden producir limitaciones de derechos 

El contenido del artículo 25 se desglosa en: la proclamación del principio de legalidad, mandatos 
al legislador para orientar la regulación de la relación de sujeción especial penitenciaria, y la 
prohibición a la Administración civil de imponer sanciones que impliquen privación de libertad.  
  
De acordo con todo o indicado, se desestima o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta. 
 
 

Pregunta núm. 15 

15.       Os profesores e os pais intervirán no control e xestión dos centros educativos: 

a) Unicamente se son de titularidade pública. 

b) Tamén se son centros privados sostidos con fondos públicos. 

c) Con independencia da súa titularidade pública ou privada. 

d) Si a Lei reguladora establéceo. 
 

Normativa aplicable: o artigo 27 da CE 

A resposta correcta: b. 

Motivo: Unha visual á páxina web do Congreso dos Deputados, en concreto á sinopse do artigo 27 
da Constitución Española, se establece dun xeito claro:  
 
La Constitución impone el mandato a los poderes públicos de ayudar a los centros docentes "que 
reúnan los requisitos que la ley establezca" (artículo 27.9). Este precepto constitucionaliza el régimen 
de conciertos incorporando a los colegios que lo deseen al sistema público. No impone, desde luego, 
la concertación y los centros privados pueden o no acogerse a la ayuda pública. El resultado ha sido 
el de un sistema de enseñanza compuesto de centros públicos y de innumerables colegios privados 
concertados, es decir, financiados con dinero público. El ejercicio de la libertad de creación de centros 
docentes ha contribuido, de esta manera, a la prestación del servicio público educativo. Pero este 
estado de cosas no sido producto de un inexistente derecho a la subvención, derecho que no aprecia 
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el Tribunal Constitucional (STC 86/1985, de 10 de julio), si no de la extensión decidida por el poder 
público de la financiación estatal y autonómica de centros privados que cumplían los requisitos 
legales y se sometían a las servidumbres impuestas por la ley.  

Además de las limitaciones derivadas de los apartados 2 y 8 del artículo 27 CE, los centros públicos 

y los privados concertados están obligados a organizarse conforme a lo previsto legalmente 
que, en todo caso, deberá dar cumplimiento al mandato de participación de profesores, padres 
y alumnos en el control y gestión de los centros, tal y como prevé el artículo 27.7 CE. Esta 
participación enlaza con el artículo 9.2 CE, pero no es un derecho propiamente educativo aunque 
module su ejercicio.  
 
 
De acordo con todo o indicado, se desestima o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta. 
 

 

Pregunta núm. 47 

47.  Estarán suxeitos a licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que foron procedentes de acordo coa 
lexislación sectorial aplicable, os seguintes actos (artigo 142 da Lei do Solo de Galicia): 

a) As intervencións en inmobles declarados bens de interese patrimonial ou catalogados polas súas singulares 

características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos. 

b) A tala de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación 

urbanística e, en todo caso, cando dita tala se derivase da lexislación de protección do solo rústico. 

c) As segregacións ou outros actos de división de terreos en solo urbano, cando non formasen parte dun proxecto de 

reparcelación. 

d) A implantación de calquera instalación de uso residencial, xa sexa provisional ou permanente. 
 

Normativa aplicable: o artigo 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG núm. 
34, do 19/02/2016) establece:   

2. Estarán suxeitos a licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de 
acordo coa lexislación sectorial aplicable, os seguintes actos:  
a) Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte a normativa xeral de ordenación 
da edificación, precisen de proxecto de obras de edificación. 
b) As intervencións en inmobles declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas 
singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.  
c) As demolicións, agás as derivadas de resolucións de expedientes de restauración da legalidade 
urbanística.  
d) Os muros de contención de terras, segundo se estableza regulamentariamente.  
e) Os grandes movementos de terras e as explanacións.  
f) As parcelacións, segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, 
cando non formen parte dun proxecto de reparcelación. 
g) A primeira ocupación dos edificios.  
h) A implantación de calquera instalación de uso residencial, xa sexa provisional ou permanente. 
i) A corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de 
transformación urbanística e, en todo caso, cando a dita corta derive da lexislación de protección do 
dominio público. 
 

A única resposta totalmente correcta ou en todo caso a máis correcta: d. 

Motivo: a resposta c menciona unicamente a segregación ou outros actos de división en solo urbano, 
cando non formasen parte dun proxecto de reparcelación, polo que descartaría que se puiden realizar 
nas demais clases de solo.  
O artigo 142.2. f d da Lei do Solo de Galicia é moi claro nese apartado, xa que logo establece que se 

poderán realizar segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, non 
soamente no urbano.  
 
De acordo con todo o indicado, se desestima o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_086_1985.pdf
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Pregunta núm. 75 

 
75. Unha bicicleta para poder circular de noite deberá dispoñer: 

a) Luz de posición dianteira e traseira. 

b) Catadióptricos traseiros e laterais non triangulares. 

c) Catadióptricos nos pedais. 

d) Todas as respostas son correctas. 

 

Na solicitude, no apartado 7, o interesado fai referencia á pregunta núm. 74, ao igual que no apartado 
6. Enténdese que é un erro de transcrición e que se refire á pregunta 75. 

O interesado basea o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta no artigo 22.2 do Regulamento 
xeral de vehículos (RXV). Este artigo di textualmente:  

Artigo 22 Ciclos e bicicletas 
... 2. Ademais, para circular de noite, por tramos de vías sinalizados co sinal de «túnel» ou cando 

existan condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, os 

ciclos, exceptuando as bicicletas, deberán dispoñer de: Luz de posición dianteira e traseira. 
Catadióptricos traseiros e laterais non triangulares. Catadióptricos nos pedais. 
 

Do anterior, se deduce que o artigo 22.2 do RXV ao que alude o interesado se refire claramente aos 

ciclos, non ás bicicletas. 

Normativa aplicable: o artigo 22.4 do Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro, polo que se 
aproba o Regulamento xeral de vehículos, (en diante RXV), (BOE núm. 22 do 26/01/1999), que di: 
 
4. As bicicletas, para circular de noite, por tramos de vías sinalizados co sinal de «túnel» ou cando 
existan condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, deberán 

dispoñer dos seguintes dispositivos: Luz de posición dianteira e traseira, catadióptrico traseiro, e 
poderán dispoñer de: catadióptricos nos radios das rodas e nos pedais. 

 

A resposta correcta: a 
 
 
De acordo con todo o indicado, se desestima o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta. 
 
 
 

Pregunta núm. 99 

 
99.      O modelo explicativo do tipo de delincuencia de pescozo branco denomínase. 

a) Teoría da anomia. 

b) Teoría da asociación diferencial. 

c) Psicograma de Mergen. 

d) Teoría de Labelling-aproach. 

 

O interesado recoñece no apartado 8 da exposición que se ben é certo que o Psicograma de Mergen 
(resposta dada como válida) tamén se estende na explicación sociolóxica da criminoloxía por medio 
do modelo explicativo do tipo de delincuencia de pescozo branco, a teoría deste sociólogo non sería 
acuñada ata o ano 1978; trinta e oito anos despois de que o fixera Edwin Sutherland. 

Autores como Fernando Álvarez-Uría, catedrático en Socioloxía pola Universidade Complutense de 
Madrid, se refiren á teoría do asociacionismo diferencial:  
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As reaccións contra o concepto de delito de pescozo branco e a teoría da asociación diferencial non se fixeron con todo 

esperar. Desde posicións próximas ao marxismo reprochar a Sutherland que non se servise de conceptos tales como 

capitalismo, loita de clases e outros. Desde os orzamentos tradicionais da criminoloxía, a psiquiatría e a psicoloxía 

acusóuselle de diluír os procesos de decisión dos suxeitos nas interaccións sociais e de prescindir da idea dunha 

personalidade delincuente. A xuízo destes teóricos do delito a teoría sociolóxica relegaba tanto os factores internos como 

os individuais. A iso sumábase o feito de que Sutherland puxo máis énfase nos procesos de transmisión dos 

comportamentos delincuentes que nos de recepción e elaboración persoal. Entre as críticas propiamente sociolóxicas 

destaca a réplica temperá de Paul Tappan á que Sutherland puido responder no seu libro, así como a crítica realizada por 

Edwin Lemert a partir do estudo da conduta do falsificador de cheques sistemático, crítica á que non puido responder 

Sutherland pois o artigo publicouse en 1958, con posterioridade por tanto á morte de Sutherland que se produciu en 1950, 

un ano despois da publicación do delito de pescozo branco.  

Os traballos de Edwin Lemert sobre o falsificador de cheques sistemático mostraban que a teoría da asociación diferencial, 
que repousaba na indución analítica, parecía derrubarse ante a imposibilidade de explicar a conduta do falsificador 

de cheques. A tese de Lemert é que a arte da falsificación cambiou historicamente. A falsificación organizada parece 

orixinarse en Inglaterra, no século XIX, cando un avogado de sólida reputación montou a súa banda de profesionais. Era 

unha arte complicada que esixía cooperación e división social do traballo. O falsificador de cheques de mediados do século 

XX, pola contra, actúa só, non se asocia con outros delincuentes. Procedentes da clase media tradicional, ou da clase alta, 

estes delincuentes preséntanse a se mesmos como ovellas negras. Por outra banda parecen estar situados nunha especie 

de terra de ninguén, a medio camiño entre os delincuentes profesionais e os delincuentes de pescozo branco, coma se 

tratásese dunha especialidade a piques de desaparecer.  

 

En todo caso nos anos cincuenta a socioloxía da desviación e a psicoloxía do delincuente tendéronse a bifurcar nos 

Estados Unidos: dun lado as teorías do control social, do outro as teorías psicolóxicas da delincuencia baseadas en 

factores de personalidade. A propia teoría da asociación diferencial viuse tamén atrapada nesta dinámica contraditoria, de 

modo que mentres que as análises marxistas procedían a unha lectura en termos de loita de clases e crimes dos 

poderosos no outro polo producíronse lecturas psicosociolóxicas, por exemplo a teoría da identificación diferencial e 

lecturas abertamente psicolóxicas, e nalgúns casos manifestamente contrarias ao propio concepto de aprendizaxe de 

Sutherland, como é o caso da teoría do estímulo reforzador diferenciado, de claro rumbo condutista. En realidade diluída na 

globalidade da estrutura social ou reducida a procesos de subxetivación a teoría de Sutherland viuse de feito 

reconducida cara a outras posicións ou reducida ao silencio.  

 

Este mesmo autor, sinala que entre as teorías que constrúen un determinado perfil criminal do 

delincuente de pescozo branco, destaca a do “Psicodrama de MERGEN” (1978) que describe a 
estrutura psíquica do delincuente de pescozo branco (SARMIENTO ESLAMIADA, 1992: 223). 
 
O concepto de delincuencia e delitos de pescozo branco sempre foi polémico. Desde a visionaria, 

pero incompleta, conceptualización levada a cabo polo sociólogo norteamericano pertencente á 

Escola de Chicago, Edwin h. Sutherland, foron moitas as propostas e obxeccións realizadas a 

esta tipoloxía (profesor de Dereito Penal e Criminoloxía da Uned, España, Sergio Cámara Arroyo). 
 

A teoría da asociación diferencial ten as súas limitacións explicativas e recibiu enormes críticas 

respecto a súa simplicidade e falta de profundidade (Blog do Máster en Análises de conduta en 
xestión do fraude. Autor: Jorge Jiménez Serrano. Director do Máster). 
 
No referente á teoría da asociación, algúns autores resaltan que o concepto de delincuencia de 
pescozo branco é inseparable da súa teoría da aprendizaxe social, posto que unha teoría que 

prescinda desta fenomenoloxía criminal estaría completamente sesgada (ÁLVAREZ URÍA: 16, 
TÉLLEZ AGUILERA, 2009: 417). 
 

A resposta correcta: c 
 
 
De acordo con todo o indicado, se desestima o recurso/reclamación/alegación a esta pregunta. 
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Recursos 

 
 

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada 
ante o Sr. alcalde do Concello de Santa Comba, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte 
ao da notificación, todo iso de conformidade co disposto nos artigos 121 e seguinte da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
 

Lugares de presentación do recurso de alzada:  
 
- Presencial: na Praza do Concello, 1. 15841 Santa Comba, A Coruña. 
- Na sede electrónica municipal (https://sede.santacomba.es/opencms/es/) 

- Nos rexistros físicos de calquera órgano da administración xeral do Estado, de órganos das 
administracións das comunidades autónomas e de entidades que integran a administración local.  

- No rexistro electrónico de calquera órgano administrativo que pertenza á administración xeral do 
Estado, ás administracións das comunidades autónomas, ás entidades que integran a 
administración local ou ao sector público institucional 

- Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.  
- Nas oficinas de asistencia 
- Nas oficinas de Correos. 

 
 
 

En Santa Comba, 12 de abril de 2021 

 

O presidente do tribunal 

Evaristo Lois Rama 

(Documento que se asina electronicamente) 
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