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ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS
Sección e núm. inscrición: A-38

MODIFICACIÓN DE DATOS INSCRITOS NO REXISTRO GALEGO DE AXENTES DE COOPERACIÓN PARA O
DESENVOLVEMENTO
Con data 05.06.2019 (núm. de entrada 2019/1236095), esa entidade presenta unha solicitude de
modificación da inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento
relativa á acreditación do seguinte:


Modificación da Xunta Directiva de Arquitectura sen Fronteiras Galicia, segundo certificación do
acordo adoptado pola Asemblea local extraordinaria o 13.04.2019.
A xunta directiva queda integrada por:

Asinado por: GARCIA QUINCE, MARIA PILAR
Cargo: Xefa do Servizo Formación e Coord. Inst. da
Cooperación ao Desen
Data e hora: 07/06/2019 09:30:48

-

Presidenta:
Tesoureira:
Secretario:
Vogais:

Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda
Ana Isabel Rivas del Pozo
Alberto Fortes Novoa
Édgar Medina Fernández
Sabela Girón Gesteira

CONSIDERACIÓNS LEGAIS
1. O artigo 9 do Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento, establece
que os axentes de cooperación estarán obrigados a comunicar ao rexistro calquera alteración
respecto dos documentos e/ou datos inscritos, no prazo de dous meses desde que se produza por
acordo do órgano de goberno e representación da entidade. Do mesmo xeito, as entidades terán
que presentar dentro dos catro primeiros meses do ano os acordos de aprobación do orzamento
anual e da liquidación do exercicio económico anterior.
2. Recibida a solicitude de modificación dos datos inscritos, o centro directivo competente realizará de
oficio a correspondente modificación, sempre que se manteña o cumprimento dos requisitos
establecidos no decreto para a inscrición da entidade.

CVE: hmZ9CQDOM9
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Segundo o indicado e examinada a documentación incorporada ao expediente, comunícase que a
encargada do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento procede á
modificación dos datos inscritos e ao depósito da documentación no dito Rexistro.
Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica
A xefa do Servizo de Formación e Coordinación Institucional
da Cooperación ao Desenvolvemento
Pilar García Quince

