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Asunto corrección erros notificación resolución recurso de reposición.
Expediente: REC.REP.VOT.008/18

O día 24 de outubro de 2018, foille practicada unha notificación con saída 595522 / RX 15439990,
relativa á resolución da Xunta Electoral contra o recurso de reposición, presentado por vostede
contra a anterior resolución o día 09.10.2018 e ampliado mediante outro escrito de data 16.10.2018.
Logo de detectar un erro material na dita notificación, ao amparo do establecido no artigo 109.2 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
cómpre facer a seguinte corrección de erros:
No último parágrafo da páxina 5, onde di:
“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 contencioso-administrativo 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.”
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Debe dicir:
“Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, o interesado poderá interpoñer
recurso contencioso administrativo ante a Sala do contencioso-administrativo 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.”

Co fin de esclarecer a natureza do erro detectado achégase copia da resolución do recurso
de reposición feita pola Xunta Electoral que foi obxecto de notificación.
Santiago de Compostela,
O secretario da Xunta Electoral,
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