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Vista la sol·licitud d'aprovació de la nova
denominació de l'entitat CIUTAT

, inscritaD'ONTINYENT CLUB DE FUTBOL
en el Registre d'Entitats Esportives de la
Comunitat Valenciana amb el número .10709/1

Vist que dita modificació va ser aprovada per
l'assemblea general extraordinària de l'entitat el 

.08-02-2020

Vist que l’esmentat canvi estatutari compleix
amb allò disposat en la Llei 2/2011, de 22 de
març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat

, i demésFísica de la Comunitat Valenciana
disposicions reglamentàries vigents.

Atenent allò disposat en la  i en el Llei 2/2011
Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell,
d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de

.la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLC

Aprovar la inscripció de la modificació relativa a
la denominació de l'entitat CIUTAT

, que passaD'ONTINYENT CLUB DE FUTBOL
a ser .ONTINYENT 1931 CLUB DE FÚTBOL

Contra esta resolució, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs
d'alçada davant la la Secretaria Autonòmica de

, en el termini d'un mes aCultura i Esport
comptar des de l'endemà al de la notificació.

Vista la solicitud de aprobación de la nueva
denominación de la entidad CIUTAT

, inscritaD'ONTINYENT CLUB DE FUTBOL
en el Registro de Entidades Deportivas de la
Comunitat Valenciana con el número .10709/1

Visto que dicha modificación fue aprobada por
la asamblea general extraordinaria de la entidad
el .08-02-2020

Visto que el citado cambio estatutario cumple
con lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 22 de
marzo, de la Generalitat, del Deporte y la

, yActividad Física de la Comunidad Valenciana
demás disposiciones reglamentarias vigentes.

Atendiendo a lo dispuesto en la  y enLey 2/2011
el Decreto 173/2020, de 30 de octubre, del
Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Educación,

.Cultura y Deporte

RESUELVO

Aprobar la inscripción de la modificación
relativa a la denominación de la entidad 

,CIUTAT D'ONTINYENT CLUB DE FUTBOL
que pasa a ser ONTINYENT 1931 CLUB DE

.FÚTBOL

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante la Secretaría Autonómica de Cultura

, en el plazo de un mes a contar desdey Deporte
el día siguiente al de la notificación.
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