
EXPEDIENTE: PR946B 2019/000170-0
SOLICITANTE.  FEDERACIÓN GALEGA DE ESPELEOLOXÍA
Nº REGISTRO: F-00005

RESOLUCIÓN:

Á vista da solicitude e documentación presentada, e sendo conforme a lei3/2012 do 2 de abril, do deporte de Galicia, e
co Decreto 85/2014do 3 de xullo, polo que se aproba o regulamento do Rexistro de Entidades deportivas de Galicia e
demais normatica aplicable é polo que::

RESOLVO:

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

MODIFICACION DE ESTATUTOS aprobada na asemblea extraordianria de 15-12-2018, modificando os artigos
38.2  e 51 dos estatutos da Federación Galega de Espeleoloxía.

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 ESPELEOLOXÍA
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=0sCbHy5pa7
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