
 Rúa Madrid 2-4, 2º, Fontiñas
 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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 E-mail: secretaria.deporte@xunta.es

EXPEDIENTE: PR946B 2019/000169-0
SOLICITANTE.  FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO
Nº REGISTRO: F-00294

RESOLUCIÓN:

Á vista da solicitude e documentación presentada, e sendo conforme á Lei3/2012 do 2 de abril, do deporte
de  Galicia,  e  co  Decreto 85/2014 do 3 de xullo,  polo que se aproba o regulamento  do Rexistro de
Entidades Deportivas de Galicia e demáis normativa aplicable é polo que:

RESOLVO:

Anotar no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia as modificacións seguintes:

MODIFICACION DOS ESTATUTOS da federación galega de piragüismo, aprobada na asemblea xeral
extraordinaria de 3-02-2019, engadindo un parágrafo (12) no artigo 15 coa seguinte redacción:

12.-  "A pertenza  ós  órganos  de  goberno  e  representación  e  ós  organos  tecnicos  da  FGP conleva  a
dispoñibilidade para recibir e responder as comunicacións relativas ó cargo que se desempeña. Para elo, a
Federación porá a dispor de cada un dos membros dos citados órganos unha conta de correo eléctrónico
durante o tempo que dire o seu mandato, para o cumprimento das obrigas propias do seu cargo. A conta,
que é propiedade da FGP, levará no enderezo o nome da persoa á cal se lle facilita e o seu cargo, será
publicada dentro da información relativa ós órganos federativos e poderá ser comunicada a terceiros para
o contacto institucional, sen que tal difusión sexa considerada cesión de datos de carácter personal. O
posuinte da conta faise responsable de consultala a miúdo para o desempeño do cargo. Se algún membro
dos órganos de goberno e  representación ou dos órganos  técnicos prefire  utilizar  unha conta  da súa
propiedade,  o  manifestará  á  Federación  comunicando  o  enderezo  da  conta  que  se  utilizará,  e  se
considerará que dita opción conleva a autorización á FGP para publicar ou ceder a terceiros o enderezo da
conta" 

De acordo co artigo 54.7 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, os estatutos das federacións
deportivas e as súas modificacións publicaranse no DOG, previa aprobación de estos pola administración
autonómica ; publicación que deberá ser comunicada a esta Secretaría Xeral para O Deporte.

Contra esta resolución pódese interpoñer potestativamente un recurso de reposición ante o órgano que a
ditou   no  prazo  dun  mes  que  comezará  a  contar  dende  o  día  seguinte  ao  da  súa  notificación,  de
conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro,  do procedemento administrativo común
das administracións públicas, ou interpoñer directamente un recurso contencioso-administrativo ante os
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte ó da notificación da mesma, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago a 25 de febreiro de 2019

O Secretario Xeral para o Deporte
José Ramón Lete Lasa. (asinado electrónicamente)

SR. PRESIDENTE DA FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO
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