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A atención:

Sra.Doña. Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Mar, Xunta de Galicia

María Isabel Concheiro Rodriguez-Segade.
Secretaria xeral técnica sxt.mar@xunta.es
Conselleira de Mar, Xunta de Galicia
Tel.: 981 544 001 / 3 - Fax: 981 545 006 Correo-e: cma.conselleria@xunta.es

ASUNTO,;Recurso de Alzada regulado en el artículo 112,
contra la nombrada RESOLUCIÓN emitida por el Sr D. Juan
Manuel Rodríguez Rodríguez,
como secretario da Xunta
electoral da Consellería do Mar para as elecciÓns gallegas
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a
efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente
de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif :
G-70321807, comparece a través do presente e como mellor proceda:

EXPON:
Que, mediante o presente escrito, interpoño recurso de alzada,
previo á vía contencioso-administrativa e PENAL POR UN PRESUNTO
DELITO DE PREVARICACIÓN, contra as resolucións asinadas polo Sr Juan
Manuel Rodríguez Rodríguez, do Servizo de Apoio e Relación coas
Organizacións Sectoriais. S.X. de Xestión, Ensino e Relacións
Sectoriais. Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, o que
baseo nos seguintes:

FEITOS
Antecedentes: O Sr Juan Manuel Rodríguez Rodríguez é o autor de
asinar a RESOLUCIÓN sen número de expediente (asinado dixitalmente)
Rexistro
Xeral
de
Saida
con
identificación
única
de
o
566970/RX1465215 de fecha 9/10/2018/ 14;23;24 e da RESOLUCIÖN contra
o Recurso de Reposición tamén sen identificación do número de
expediente si é que existe, cuxo Rexistro Xeral dá Xunta de Galicia

corresponde a o 595522/RX1543990 de fecha 24/10/2018 a las 12;54;54
que damos por reproducido na súa totalidade..
PRIMERO : A resposta achegada tras as solicitudes está feita polo
secretario de servizo en funcións que depende directamente da
Consellería e da Secretaría Xeral Técnica a luz da normativa da
Xunta de Galicia.
As resolucións están asinadas por alguén que non forma parte de
ningún dos órganos que o artigo 27.3 da Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, establece como os competentes para resolver ao non tratarse
da persoa titular de ningún dos órganos alí establecidos, por tanto
hai que entender que non existe unha resolución en relación ao
exercicio do dereito do proceso administrativo común ( por ser nulas
de pleno direito, non resolven sobre o fondo do asunto, e ocultan e
ofrecen impunidade a presuntos delitos penais denunciados, sobre un
asunto de GRAN TRANSCENDENCIA como é a solicitude de anulación das
eleccións as cofradías de pescadores de Galicia. Se adxuntan
resolucións.
FUNDAMENTOS XURÏDICOS
A LEI 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia no
seu Artigo 11º.- Delegación de firma dice:
1. Os titulares dos órganos da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia poderán, en materia da súa propia competencia,
delegar a firma das súas resolucións e actos administrativos nos
titulares dos órganos que dependan deles, dentro dos límites
sinalados para a delegación de competencias.
3. Nas resolucións e actos que se asinen por delegación farase
constar a autoridade de procedencia. A estes efectos, a firma deberá
ir precedida da expresión «por delegación de firma», con indicación
do cargo que autoriza e do órgano autorizado.

Secretarías xerais
Artigo 26º.-Secretarías xerais.
1. Na estrutura das consellerías, da Presidencia da Xunta de
Galicia e das vicepresidencias, de existir estas, poderanse integrar
secretarías xerais. As secretarías xerais son órganos superiores da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente
responsables da ejecución da acción de goberno nun sector de
actividade específica dunha consellería baixo a dirección da persoa
titular da consellería, nos términos fixados en cada caso por medio
do correspondente decreto de estrutura orgánica.

2. As persoas titulares das secretarías xerais dirixen e coordinan
as direccións xerais situadas baixo a súa dependencia, e responden
ante a conselleira ou conselleiro da ejecución dos obxectivos
fixados.

3. Compete ás persoas titulares das secretarías xerais:
c) Resolver os recursos interpostos contra as resolucións dos
órganos directivos que dependan directamente delas cando non poñan
fin á vía administrativa, e resolver tamén os conflitos de
atribuciones suscitados entre devanditos órganos.
Artigo 29º.-Secretarías xerais técnicas.
m) Propoñerlle a persoa titular da consellería a resolución que
considere procedente nos asuntos da súa competencia cuxa tramitación
estéalle encomendada.
Artigo 39º.-Xerarquía.
3. Son nulos de pleno dereito
establecido anteriormente.

os

reglamentos

que

infrinjan

o

4. As resolucións administrativas non poderán vulnerar o
establecido nun reglamento, aínda que sexan dictadas por órganos de
igual ou superior rango ao que dictó o reglamento.

Artigo 43º.-Fase final.
1. Finalizada a fase de documentación e consulta recolleita no
artigo anterior, o proxecto someterase ao informe da Asesoría
Xurídica Xeral, que se pronunciará sobre cuestións de legalidad e
técnica normativa.
3. Finalmente, o titular da consellería impulsora do procedemento
concluirao cunha resolución mediante a cal decida desistir da
iniciativa, retrotraer o procedemento ou aprobar definitivamente o
proxecto.
7. Os actos e resolucións administrativas dictados por delegación
farán constar esta circunstancia, con referencia ao número e data da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e consideraranse
dictados polo órgano delegante.

Na súa virtude,
Se oficie ao responsable do expediente a remitir a totalidade do
mesmo ao órgano responsable de resolver este recurso de Alzada en
base a Lei

SUPLICO que, tendo por presentado este escrito, admítao a trámite e
dea por interposto recurso de alzada contra os oficios, decretos,
resolucións non axcustadas a dereito, e solicitado novamente a
suspensión das eleccións as cofradías de Galicia por presuntas
ilegalidades no proceso electoral dando por reproducidos os
documentos e feitos do expediente..
LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RECURSO DE ALZADA
Artigo 121. Obxecto
As resolucións e actos a que se refire o artigo 112.1, cando non poñan fin á vía
administrativa, poderán ser recorridos en alzada ante o órgano superior jerárquico do que os
dictó. A estes efectos, os Tribunais e órganos de selección do persoal ao servizo das
Administracións Públicas e cualesquiera outros que, no seo destas, actúen con autonomía
funcional, consideraranse dependentes do órgano ao que estean adscritos ou, na súa falta,
do que nomee ao presidente dos mesmos.
O recurso poderá interpoñerse ante o órgano que dictó o acto que se impugna ou ante o
competente para resolvelo.
Si o recurso interpúxose ante o órgano que dictó o acto impugnado, este deberá remitilo ao
competente no prazo de dez días, co seu informe e cunha copia completa e ordenada do
expediente.
O titular do órgano que dictó o acto recorrido será responsable directo do cumprimento do
previsto no párrafo anterior.
Reiteramos que es competente para resolver al amparo de La Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General.
La presentación publica y la defensa de la legalidad en el recurso
contencioso electoral corresponde al Ministerio Fiscal.
Miguel Delgado móvil 630389871
Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro.
Firmado: Miguel Delgado González

Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa,
Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 48.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos,
profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca,
que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda
reflejada en: www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com .

RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA
A solicitude, escrito ou comunicación para Recurso de alzada presentada por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ
con NIF 32413124Y tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:

NÚMERO DE ENTRADA

DATA E HORA DA PRESENTACIÓN
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DESTINO

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO
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A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o
caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:
Nome do arquivo

Resumo electrónico do arquivo
(Algoritmo SHA1)

Solicitude.
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3DB2C8E4E2A25CE1C0C4E1E187FFE20F69759283

Outros.
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Edificio Administrativo San Caetano
15771 Santiago de Compostela
Tlfnos. 981 544 038
Fax: 981 544037

MIGUEL ÁNGEL DELGADO GONZÁLEZ
R/ Juan Castro Mosquera, 28 – 2º dta
15005 – A CORUÑA

Notifícollei quei a Xunita Eleictoralc niomeiaaía pola Reisoolucioóni aío aíía 3 aíei xullo aíei 2018,c
aía Conisoeilleiría aío Marc pola quei soei niomeiani oso meimbroso aía Xunita eileictoralc para a
ceileibracioóni aíaso eileiccioóniso para a reiniovacioóni aíoso órganioso reiiotoreiso aíaso conifraríaso aíei
peisocaaíoreiso aíei Galiocioac reiuniiousoei o aíía 08,/10/2018, ei acoraíou o soeiguionitei:

“Procedemento: Eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de
pescadores de Galicia e das súas federacións.
Persoa interesada: Pladesemapesga
Representeante: Miguel Ángel Delgado González

ANTECEDENTES
1. .

O día 29.01.2014 o Dioarioo Ofcioal aíei Galiocioa publicou o Decreto 8/2014, do 16 de

xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas
federacións.
2. .

O día 05.05.2014 o Dioarioo Ofcioal aíei Galiocioa publicou a Orde do 29 de abril de

2014, pola que se regulan as eleccións para a renovación dos órganos reitores de
confrarías de pescadores de Galicia e das súas federacións.
3. .

O día 18.06.2018 o Dioarioo Ofcioal aíei Galiocioa publicou o Decreto 64/2018, do 7 de

xuño, polo que se modifcan o Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, así como a Orde do
29 de abril de 2014, normas antes citadas.

CVE: 3TCBg2T5L0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

4. .

O día 03.07.2018 o Dioarioo Ofcioal aíei Galiocioa publicou a Resolución do 19 de xuño

de 2018, pola que se convocan eleccións para a renovación dos órganos reitores das
confrarías de pescadores de Galicia, incluidas as súas agrupacións sectoriais e das súas
federacións.
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5. .

O día 04.07.2018 consttuíuse a Xunta Electoral consonte co disposto no artgo

85 do Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro.
6. .

O 10.09.2018 publícanse as listas provisionais de candidaturas ás eleccións.

7. .

O 19.09.2018 publícanse as listas defnitvas de candidaturas ás eleccións.

8. .

O 29.09.2018 celébranse as votacións para a renovación dos órganos reitores

das confrarías de pescadores de Galicia.
9. .

O 01.10.2018 Miguel Ángel Delgado González, en calidade de Presidente da

Plataforma en Defensa do Sector Marítmo Pesquero de Galicia presenta un escrito
ante a xunta electoral – que foi obxecto de ampliación mediante outro escrito de
02.10.2018- nos que pon de manifesto unha serie de consideracións de diversa índole
relacionadas cos procesos electorais das confrarías de pescadores de Galicia e solicita
que se declare a nulidade das eleccións celebradas nas confrarías de pescadores de
Galicia.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
O recurso presentado por Miguel Ángel Delgado González non cumpre os requisitos
formais relatvos a lexitmación actva e a interposición do recurso por persoa
lexitmada; todo o cal supón a improcedencia de entrar sobre o fondo do asunto.

O desenvolvemento dos procesos electorais nas confrarías de pescadores regúlase no
Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de
Galicia e as súas federacións, no que se contempla o procedemento electoral no
capítulo IX. Así mesmo, a Orde de 29 de abril de 2014, pola que se regulan as eleccións
para a renovación dos órganos reitores de confrarías de pescadores de Galicia e das
súas federacións. Nestas normas establécense distntas fases do procedemento no que

CVE: 3TCBg2T5L0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

se contempla a posibilidade de interpoñer recursos ante os distntos órganos da
administración electoral, se ben, ditos recursos únicamente poderán ser interpostos
polas persoas interesadas nos devanditos procesos electorais.

Edificio Administrativo San Caetano
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O artgo 80 do citado Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, contempla o dereito de
sufraxio, cuxos ttulares son os membros das confrarías que cumpran os requisitos
establecidos na norma. Por outra banda, o artgo 14 indica que entre os dereitos dos
membros das confrarías atópase o de exercer accións e formular recursos en relación
cos seus dereitos. Así, o recorrente non acredita ser membro de ningunha confraría de
pescadores de Galicia, e polo tanto non ostenta ningún dereito ou interese lexítmo
que lle habilite para impugnar ningún acto relacionado coas eleccións celebradas nas
confrarías de pescadores de Galicia.

Neste sentdo pronunciouse a Sentenza n.º 44 do 3 de marzo de 2008 ditada polo
Xulgado do Contencioso Administratvo nº1 de Pontevedra, con ocasión dun recurso
relacionado coas eleccións en confrarías de pescadores: “[…] y reisoulta obliogaaío ahora
tambioéni reicoraíar quei soioeiniaío eil aíeireicho aíei soufragioo activo aíei niaturaleiza peirsoonial la
preiteinisoioóni aíeil reiconiociomioeinito aíeil miosomo o aíei sou vulnieiracioóni soólo pueiaíei eijeirciotarsoei por
aqueil quei lo osoteinita y por eillo niionigunia preiteinisoioóni soobrei reiconiociomioeinito o vulnieiracioóni
aíei aíeireichoso aíei teirceiroso eiso aaímiosoioblei soioeiniaío aíei niotar quei nio acciooniani eini eil preisoeinitei
reicursoo loso soociooso o aflioaaíoso cuya eixclusoioóni aíeil ceinisoo eileictoral soei aíeiniunicioac por eillo
aíiocho motivo aíeibei soeir reichazaaío [...]”..

Deste xeito, non cabe a admisión do recurso presentado por non ser o recorrente
ttular de dereito de sufraxio actvo nas eleccións celebradas nas confrarías de
pescadores de Galicia. En consecuencia, carece de lexitmación para interpoñer o
recurso, concorrendo así causa de inadmisión establecida no artgo 116 b) da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administratvo común das

CVE: 3TCBg2T5L0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Administracións Públicas.

De todo o exposto, esta xunta electoral RESOLVE:
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INADMITIR o escrito presentado por Miguel Ángel Delgado González, en calidade de
Presidente da Plataforma en Defensa do Sector Marítmo Pesquero de Galicia por falta
de lexitmación actva.

Contra esta resolución, que pon fn á vía administratva, o interesado poderá
interpoñer recurso potestatvo de reposición no prazo de un mes a contar dende o día
seguinte ao da notfcación ante o mesmo órgano que o ditou ou ben interpoñer
directamente recurso contencioso administratvo ante a Sala do contenciosoadministratvo do Tribunal Superior de Xustza de Galicia, no prazo de dous meses a
contar dende o día seguinte ao da súa notfcación, de conformidade co establecido
nos artgos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción
contencioso administratva..

CVE: 3TCBg2T5L0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asinado por: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN
MANUEL
Cargo: Xefe Servicio de Apoio e Relación coas
Organizacións Sectoriais
Data e hora: 09/10/2018 13:04:55

Santago de Compostela,
O secretario da Xunta electoral

Juan Manuel Rodríguez Rodríguez
(asinado dixitalmente)
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MIGUEL ÁNGEL DELGADO GONZÁLEZ
R/ Juan Castro Mosquera, 28 – 2º dta
15005 – A CORUÑA

Notifícolle que a Xunta Electoral, nomeada pola Resolución do día 3 de xullo de 2018,
da Consellería do Mar, pola que se nomean os membros da Xunta electoral, para a
celebración das eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de
pescadores de Galicia, reuniuse o día 19/10/2018 e acordou o seguinte:

“Procedemento: Eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de
pescadores de Galicia e das súas federacións.
Persoa interesada: Pladesemapesga
Representeante: Miguel Ángel Delgado González

ANTECEDENTES

1. .

O día 29.01.2014 o Diario Oficial de Galicia publicou o Decreto 8/2014, do 16 de

xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas
federacións.

2. .

O día 05.05.2014 o Diario Oficial de Galicia publicou a Orde do 29 de abril de

2014, pola que se regulan as eleccións para a renovación dos órganos reitores de
confrarías de pescadores de Galicia e das súas federacións.

CVE: QM01AXGNm8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

3. . O día 18.06.2018 o Diario Oficial de Galicia publicou o Decreto 64/2018, do 7 de
xuño, polo que se modifican o Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, así como a Orde do
29 de abril de 2014, normas antes citadas.
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4. .

O día 03.07.2018 o Diario Oficial de Galicia publicou a Resolución do 19 de xuño

de 2018, pola que se convocan eleccións para a renovación dos órganos reitores das
confrarías de pescadores de Galicia, incluidas as súas agrupacións sectoriais e das súas
federacións.

5. .

O día 04.07.2018 constituíuse a Xunta Electoral consonte co disposto no artigo

85 do Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro.

6. .

O 10.09.2018 publícanse as listas provisionais de candidaturas ás eleccións.

7. . O 19.09.2018 publícanse as listas definitivas de candidaturas ás eleccións.

8. . O 29.09.2018 celébranse as votacións para a renovación dos órganos reitores das
confrarías de pescadores de Galicia.

9. . O 01.10.2018 Miguel Ángel Delgado González, en calidade de Presidente da
Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia presenta un escrito
ante a xunta electoral – que foi obxecto de ampliación mediante outro escrito de
02.10.2018- nos que pon de manifesto unha serie de consideracións de diversa índole
relacionadas cos procesos electorais das confrarías de pescadores de Galicia e solicita
que se declare a nulidade das eleccións celebradas nas confrarías de pescadores de
Galicia.

10.

. Mediante resolución do 08.10.2018, esta xunta electoral ditoou resolución

pola que acordou inadmitir o escrito presentado por Miguel Ángel Delgado González

CVE: QM01AXGNm8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

por carecer de lexitimación activa na causa.

11.

O 09.10.2018, Miguel Ángel Delgado González presenta recurso de reposición

contra a anterior resolución. Dito recurso foi obxecto de amplicación mediante outro
escrito presentado en data 16.10.2018.

Edificio Administrativo San Caetano
15771 Santiago de Compostela
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
1. No recurso interposto apréciase a concorrencia dos requisitos necesarios para a súa
admisión a trámite, como personalidade suficiente e lexitimación activa na causa da parte
recorrente, así como a interposición en tempo e forma, e a competencia da conselleira do
Mar para coñecer do mesmo, segundo o previsto nos artigo 123 e 124 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, todo
o cal supón a procedencia de entrar no exame das cuestións substantivas que a devandito
recurso.

2. A resolución impugnada acordou inadmitir o escrito presentado polo agora recorrente
por falta de lexitimación activa, considerando que ao non ser titular de dereito de sufraxio
nas eleccións celebradas nas Confrarías de Pescadores de Galicia carece de lexitimación
para interpoñer recursos.

3. O recorrente, no seu escrito de recurso reitera algúns motivos de fondo xa expostos
inicialmente no escrito que foi inadmitido e volve a solicitar que se suspendan a eleccións
nas Confrarías de Pescadores de Galicia. Pola súa parte, no escrito de ampliación do
recurso o recurrente fundamentalmente se limita a citar artigos de diversas normas
xurídicas que non teñen relación co obxecto do recurso, o cal debe limitarse
exclusivamente a inadmisión acordada e non ás cuestións de fondo.

4. Esta xunta electoral confirma na súa integridade a resolución impugnada no senso de
considerar axustada a dereito a inadmisión do escrito presentado inicialmente polo

CVE: QM01AXGNm8
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

recorrente por falta de lexitimacion, polo que non procede tampouco neste suposto
entrar no fondo do asunto.
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Como xa se puxo de manifesto na resolución recorrida, o desenvolvemento dos
procesos electorais nas confrarías de pescadores regúlase no Decreto 8/2014, do 16 de
xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas
federacións, no que se contempla o procedemento electoral no capítulo IX. Así mesmo,
a Orde de 29 de abril de 2014, pola que se regulan as eleccións para a renovación dos
órganos reitores de confrarías de pescadores de Galicia e das súas federacións. Nestas
normas establécense distintas fases do procedemento no que se contempla a
posibilidade de interpoñer recursos ante os distintos órganos da administración
electoral, se ben, ditos recursos únicamente poderán ser interpostos polas persoas
interesadas nos devanditos procesos electorais.

O artigo 80 do citado Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, contempla o dereito de
sufraxio, cuxos titulares son os membros das confrarías que cumpran os requisitos
establecidos na norma. Por outra banda, o artigo 14 indica que entre os dereitos dos
membros das confrarías atópase o de exercer accións e formular recursos en relación
cos seus dereitos. Así, o recorrente non acredita ser membro de ningunha confraría de
pescadores de Galicia, e polo tanto non ostenta ningún dereito ou interese lexítimo
que lle habilite para impugnar ningún acto relacionado coas eleccións celebradas nas
confrarías de pescadores de Galicia.

Neste sentido pronunciouse a Sentenza n.º 44 do 3 de marzo de 2008 ditada polo
Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra, con ocasión dun recurso
relacionado coas eleccións en confrarías de pescadores: “[…] y resulta obligado ahora
también recordar que siendo el derecho de sufragio activo de naturaleza personal la
pretensión del reconocimiento del mismo o de su vulneración sólo puede ejercitarse por
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aquel que lo ostenta y por ello ninguna pretensión sobre reconocimiento o vulneración
de derechos de terceros es admisible siendo de notar que no accionan en el presente
recurso los socios o afiliados cuya exclusión del censo electoral se denuncia, por ello
dicho motivo debe ser rechazado [...]”.

Edificio Administrativo San Caetano
15771 Santiago de Compostela
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Deste xeito, como Miguel Ángel Delgado González non é titular de dereito de sufraxio
nas eleccións celebradas nas Confrarías de Pescadores de Galicia, non cabe estimar o
recurso de reposición contra a resolución da xunta electoral pola que se inadmitía o
escrito presentado por falta de lexitimación activa, polo que non procede a estimación
do recurso de reposición interposto contra esta resolución.

De todo o exposto, esta xunta electoral RESOLVE:

DESESTIMAR o recurso de reposición presentado por Miguel Ángel Delgado González,
en calidade de Presidente da Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de
Galicia contra a resolución desta xunta electoral de 08.10.2018 pola que se inadmitía o
escrito presentado polo recorrente no que solicitaba a suspensión das eleccións nas
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Confrarías de Pescadores de Galicia.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, o interesado poderá
interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de un mes a contar dende o día
seguinte ao da notificación ante o mesmo órgano que o ditou ou ben interpoñer
directamente recurso contencioso administrativo ante a Sala do contenciosoadministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a
contar dende o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido
nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción
contencioso administrativa.”

Santiago de Compostela,
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O secretario da Xunta electoral

Juan Manuel Rodríguez Rodríguez
(asinado dixitalmente)
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RECURSO DE
ALZADA

Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten
cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ

32413124Y

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SOLICITUDE/EXPEDIENTE RELACIONADO
Nº REXISTRO

EXPEDIENTE

Notf. rec. reposicion REXISTRADA-Miguel Angel Delg

EXPOSICIÓN DOS MOTIVOS NOS QUE SE FUNDAMENTA O RECURSO
A resposta achegada tras as solicitudes está feita polo
secretario de servizo en funcións que depende directamente da
Consellería e da Secretaría Xeral Técnica a luz da normativa da
Xunta de Galicia.
As resolucións están asinadas por alguén que non forma parte de
ningún dos órganos que o artigo 27.3 da Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, establece como os competentes para resolver ao non tratarse
da persoa titular de ningún dos órganos alí establecidos,

SOLICITO
Se oficie ao responsable do expediente a remitir a totalidade do
mesmo ao órgano responsable de resolver este recurso de Alzada en
base a Lei
SUPLICO que, tendo por presentado este escrito, admítao a trámite e
dea por interposto recurso de alzada contra os oficios, decretos,
resolucións non axcustadas a dereito, e solicitado novamente a
suspensión das eleccións as cofradías de Galicia por presuntas
ilegalidades no proceso electoral dando por reproducidos os
documentos e feitos do expediente..
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
recursodealzada.pdf

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.
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