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Asunto: Resolución de inscrición de xunta directiva.

Avda. I\laria Victoria [,4oreno, 43, 9"
36003 Pontevedra
Teléfono: 986 805376
asociacions.pontevedra@xunta.gal

ASOCIACION DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE DO SALNES
ANDUR.IÑA
(Animiro Fernández Cabanelas)
Rúa.Alcalde Xacobe Barral Otero. 5. l"B
36980 O Crove ( Ponter,edra )
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Recibir-Lse solicitude de irrscrición cla rnodificación da r¡,rnta dilectir a" fonrLrlada por e1r lrome e

represelrtación da Asociación de persoas con discapacidade do Salnés Anduriña. insciita nc Reristro

Provincial de Asociacións da Comluridade Autónoma c1e Galicia. co núm.2008/0 12517-1". e tendo en conta

os seguintes FEITOS:

Primeiro. Xlrnto coa solicitude presentouse acta ou certificación do acordo adoptado pola asemblea reral da

asociación de 29101 2016. na que consta a identidade dos rrovos titulares da xunta directiva olr órsano de

representación da entidade, e os seus respecti\os cargos. coa segLrinte composición:

ORGANO DE GOBERI\IO ]\OME E APELIDOS
PRESIDE,NTE, ANTONIO GARCIA CABANELAS

VICEPRESIDENTA E LENA CHAVE,S ESCAI-ANTE
SE.CRETARIO AR.XIM IRO FERNANDE,Z CABANELAS

TESOUREIRA CAROLINA GABRIELA FITA
VOGAL JOSE ANTONIO PROL IGLESIAS
VOGAL MARlA DOLOI1ES PRIETO ALVARE,Z
VOGAL CARLOS PRIETO FONTOIRA

VOGAL MARIA LUISA BARREIRO CASTRO

VOGAL ANA EVA PRIETO ALVAREZ

CONS I DE,RACf ÓNS LE,GA IS

Primeiro. O artigo 22 da Constiturción española recoñece o dereito de asociación, a Lei orgánica l/2002, do

22 de rrraruo rcguladora do dereito de asociación. recoñece e regula o dereito de asociación e o Real decreto

949 2015, do 23 de or-rtubro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións,

establece os reclLrisilos substantivos e de carácter fonnal que deben curnprir este tipo de entidades para seren

i nscritas.

Segundo.O Dccreto 33611996. do I3 de seternbro. da Xr-Lnta de Galicia. sobre asunción de f-uncións c

servizos pola Comunidade Aurtónona de Galicia en lnateria de asociacións. e oDecreto 216i1997. do 25 de

setembro. polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a or-{anización e o funcionamento

dos rexistros de asociacións d¿r Comurridade Autónor¡a de Galicia. deterrrinan a corrpetencia rexistral desta

Admir-ristración en rnateria de asociacións.

Terceiro. En aplicación desta norrnativa. unha vez exar¡inada a docur.nentación incorporada ao erpediente.

considérase que curnpre os requisitos establecidos na nonr'lativa para a súra inscrición no Rexistro de

Asociacións da Com¡-rnidade A utónoma.



Cuarto. O xef'eia territorial de Pontevedra é competente para resolver este procederxento. en virtude do

Decreto 1).2013, do 25 de abril. polo qLre se establece a estrlltlrra orgánica da Vicepresidencia e Consellería
de Presidencia. Adrninistracións Públicas e Xustiza.

Vistos os preceptos legais citados e demais nonras de xeral aplicación, RESOLVO:

Inscribir os titulares da xunta directiva ou órgano de representación cla Asociación de persoas con
discapacidade do Salnés Anduriña de confonnidade co expresado no feito primeiro desta resolución, e

depositar no Rexistro a documentación preceptiva para os etéctos de pLrblicidade previstos no artigo 22 da

Cottstitución. Esta i¡-lsci-ición non e\onera os interesaclos do cillrpl'iirento da ncrnl¿ltiva.,,ixente reguladora
das actividades necesarias para o desenvolvernento dos fins estatlltarios.

Contra a presente resolución, qlre non esgota a via administrativa, poderá interpoñer recurso de aizada ante o
vicepresidente e conselleiro de Presidencia. Adrninistracións Púrblicas e XLlstiza, no prazo dr-rn mes. de

acorclo co disposto na Lei 39l2O15 de 1 de outubro do procedemento administrativo corrúrn.

Pontevedra. 25 cle xuño de 20 1 8

A refa territoriai
Mafta Mariño ResLieilo
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