Expediente: 2019110722

Por resolución do Concelleiro delegado da Área de Cultura, Educación,
Universidade, Deportes e Festas de data 3/11/2020, adoptouse o seguinte
acordo:
Examinouse o informe proposta elaborado polo Negociado de Deportes con
data 2/11/2020 e que literalmente di:
INFORME PROPOSTA
Con data 10/09/2019 apróbanse por decreto asinado polo concelleiro delegado de
Cultura Educación, Universidade, Deportes e Festas as bases da convocatoria para o
outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas
escolares no Concello de Ferrol para a tempada 2019 – 2020 e 2020 – 2021
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Estas bases recollen procedementos distintos atendendo a natureza das instalacións
deportivas, requirindo no caso das solicitudes para o uso da Piscina municipal a
celebración dunha xuntanza entre todas as entidades para efectuar o reparto da lámina
de auga, requisito do que carece a parte do procedemento relativo as pistas deportivas
e escolares.
En data 27/08/2020 aprobouse mediante decreto asinado polo concelleiro delegado
de Cultura Educación, Universidade, Deportes e Festas a lista definitiva (anexo I)
de admitidos e excluídos da convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a
utilización das instalacións deportivas e Pistas escolares no Concello de Ferrol.
Tempada 2019-2020 e 2020 – 2021, limitando as autorizacións as instalacións afectas
da parte procedemento finalizado ( pistas deportivas e escolares).
Por resolución do Concelleiro delegado da Área de Cultura, Educación, Universidade,
Deportes e Festas de data 9/10/2020, aprobouse a representatividade de cada un dos
clubs solicitantes de autorizacións de uso do espazo da Piscina Municipal de Caranza
e convocouse as entidades Club Triatlón Ferrol (G-70087192); Asociación de padres
y amigos de nadadores. Club Marina Ferrol, (G- 15250244); Club Sincro Ferrol (G15924475) e Club Natación Ferrol ( G-15245038) a xuntanza de reparto da lámina de
auga o día 23/10/2020 as 12:00 horas na sala de comisión da primeira planta do
Edificio Municipal.
Efectuadas dúas reunións coas entidades afectadas para o reparto da lámina de auga
da piscina do Complexo deportivo Javier Gómez Noya o 23/10/2020 e o 27/10/2020,
das que levantase actas que xúntase ao expediente, obtense o seguinte reparto:
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En base ao
exposto anteriormente proponse:
Primeiro.- Aprobar o reparto da lamina de auga para a piscina municipal do Complexo
deportivo Javier Gómez Noya que se reflexa na parte expositiva de este informe, e relativa a
convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións
deportivas e Pistas escolares no Concello de Ferrol. Tempada 2019-2020 e 2020–2021.
Por motivos de necesidades organizativas tanto das entidades deportivas autorizadas como da
Concellería de Deportes, as ditas autorizacións terán efectos dende o día 16/10/2020, sen perxúizo
da condición reflectida na seguinte resolución.
Segundo.- Condicionar as autorizacións de uso o cumprimento e presentación por parte das
entidades deportivas dos documentos recollidos no Protocolo BÁSICO DE ACTUACIÓN
“NUEVA NORMALIDAD” asinado polo Concelleiro delegado da área de Cultura, Educación,
Universidade, Deportes e Festas con data 25/06/2020 así como as limitacións ou restricións en
materia de prevención do COVID 19 aprobadas pola autoridade estatal, autonómica ou local que
adopten en cada momento en función da evolución da pandemia.

Comunícollo a Vde. para o seu coñecemento e efectos, facéndolle saber que a
presente resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñer o
recurso potestativo de reposición ante o órgano que a dictou dentro do prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de
conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedimento administrativo común das Administracións Públicas.
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Todo isto, sen prexuízo da posibilidade de interpoñer directamente o recurso
contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo,
dentro do prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución e na forma prevista no artigo 46 da Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa.
Poderá utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.
Ferrol, na data que consta na sinatura dixital.
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O Secretario xeral
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