mtl
lllI

Generalitat de Catalu~~a
Departament de Justicia

Direcció General de Dret
i dlEntitats

Jurídiques

Senyora,
La.directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques em trasllada la Resolució següent:
Expedient instru'it arran de la sol.licitud, presentada per la senyora Eva Dumont Méndez i
altres, d'inscripció de I'entitat denominada ASSOCIACló
D'ENTITATS TERRASSENQUES
PER LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL en el Registre d'Associacions de la Generalitat

Relació de fets
1. En data 21/01/1999, la senyora Eva Dumont Méndez presenta una sol.licitud d'inscripció, en
el Registre d'Associacions, de la denominada ASSOCIACló D'ENTITATS TERRASSENQUES
PER LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL,
i hi adjunta I'acta de constitució i els estatuts de
I'entitat.
1.1 La constitueixen les entitats que, junt amb el registre on consten inscrites, s'esmenten a
continuació: Alba, de Ayuda y Reinserción del Toxicómano, de Terrassa (Barcelona), núm.
reg. 9073; Associació de Ve'ins de Ca n'Aurel1 de Terrassa, de Terrassa (Barcelona), núm. reg.
9710; Associació EMBAT, per a la Integració Social de la Gent Gran amb Oiscapacitat, de
Terrassa (Barcelona),
núm. reg. 16534; Centre d'Esplai Guadalhorce,
de Terrassa
(Barcelona), núm. reg. 10515; AlOE (Associació d'lntervenció en Orogodependencies Egara),
de Terrassa (Barcelona), núm. reg. 16379; Agrupació Musical Tetis, de Barcelona, núm. reg.
20120, de la secció 1a. del Registre d'Associacions de Barcelona. Ila fundació Pro-Disminu'its
Fundació Privada Terrassenca, de Terrassa (Barcelona), núm. reg. 1064, del Registre de
Fundacions de Barcelona.
2. Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment:
2.1 Els fins de la federació, que són: Contribuir a la inserció sociolaboral de les persones en
atur for9ós i en situació d'exclusió social o en perill d'estar-ho, i que, atenent a la seva situació
personal o social, tenen majors dificultats per obtenir un Iloc de treball. Per tal d'aconseguir
aquest objectiu, a títol enunciatiu i no limitatiu, procurara: 1. Generar oportunitats d'ocupació. 2.
Fomentar naves activitats i naves oportunitats económiques desenvolupant el tercer sector
económic, el de I'economia social. 3. Elaborar projectes d'interes social i/o comunitari per a la'
ciutat que permetin desenvolupar I'objectiu fixat. 4. Motivar i sensibilitzar la societat vers els
col.lectius de persones amb menys oportunitats i que estan en situació d'exclusió o en perill
d'estar-ho. 5. Fomentar la introducció de clausules social s en contractes, acords i concursos,
siguin del sector privat o del público 6. Procurar que l'Administració local garanteixi les
clausules social s en el seu trafic económico 7. Posar en marxa els estudis necessaris per
coneixer la situació real deis col.lectius amb especials dificultats sociolaborals a la ciutat de
Terrassa i la seva comarca natural. I proveir-se de les eines tecniques, de formació, de gestió,
d'acompanyament, etc. necessaries per a la consecució deis seu s objectius.
2.2 El domicili, que s'ha fixat a Terrassa (Barcelona), carretera de Martorell, 95.
2.3 L'ambit d'actuació. que sera principalment el territori de Catalunya.
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2.4 Els drets i deures de les entitats associades; els procediments d'admissió i cessament; la
direcció i I'organitzacióde I'entitat; el seu patrimoni i els recursos económics de que disposa, i
I'aplicació deis béns en Gas que es dissolgui.

Fonaments

de dret

L'article 22 de la Constitució espanyola i I'article 9.24 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La lIei 7/1997. de 18 de juny, d'associacions
El Reja! decret 3526/1981, de 29 de desembre; el Decret 159/1984, de 19 de juny, i I'Ordre
de 20 d'abril de 1982.
S'han complert les disposicions vigents en la tramitació de I'expedient i aquesta Direcció
General és competent per resoldre sobre la procedencia de la inscripció sol.licitada.
L'entitat denominada ASSOCIACIÓ D'ENTITATS TERRASSENQUES
PER LA INSERCIÓ
SOCIOLABORAL compleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades per
poder ser considerada com una manifestació del dret d'associació
reconegut a la
Constitució i, per tant, és procedent inscriure-la en el registre corresponent, considerant
que les activitats relacionad es amb els seu s fins es duran a terme segons les normes que
específicament les regulin, mitjan9ant I'obtenció, si escau, deis permisos o Ilicencies
pertinents.

Per aixó,
RESOLC:
Inscriure en el Registre d'Associacions de la Generalitat I'entitat denominada ASSOCIACló
D'ENTITATS
TERRASSENQUES
PER LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL,
'de Terrassa
(Barcelona), a la qual s'atribueix el núm.
:.~7/(
de la secció 2a del Registre de
Barcelona.
Pel fet que durant la tramitació de I'expedient I'entitat no ha estat requerida per acreditar el tito'
en virtut del qua' fa constar el domicili social especificat abans, no es pot justificar ni presumir,
basant-se només en aquesta Resolució, cap dret sobre el domicili esmentat.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persona/es interessada/es hi
pot/den interposar recurs d'al9ada davant de la 'consellera de Justícia, en el termini d'un mes a
comptar de /'endema de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que consideri/n convenient
per a la defensa deis seus interessos.
El recurs d'al9ada es podra entendre desestimat si al cap de tres mesas d'haver-se interposat
no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la/les persona/es interessada/es
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podra/an interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de gis mesas a comptar de
I'endema que s'hagi produ'it I'acte presumte desestimatori de! recurs, davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
-!\
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Us ho comunico perque en prengueu coneixement i als efectes oportuns.
El cap del Servei
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G. de Carvajal

Senyora Eva Dumont Méndez
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