Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia,

RESOLUCIO

JUS/

/2011, de 26 d'abril, de declarado d'utilitat pública de dues associacions.

D'acord amb, la normativa ^igerit poden ser dedarades ol'utilitat púWíca, a iniciativa seva,
aquelles associacions que reuneixin els requisits que estableix l'articíe 32 de la Llei orgánica
.1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d'associació. ,

Vist que s'han' instruTt els expedients corresponents relatius a la sol'licitud de declarado
d'utilitat pública de dues associacions competencia, de la General'rtat de Catalunya, on
consten els informes favorables preceptius;

Vista la proposta de la Direcció General de Dreti d'Entitats Jurídíques;
D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspás de
füncions de ('Administrado de PEstata la Géneralitat de Catalunya en materia de declarado

d'utilitat pública de les associacions i aplicado deis beneficis fiscals á les associacions i
funda cións; i el Decret 6/2008, de 21 de gener, peí qual s'assjgnen al Departament de
Justicié les füncions esmentades,

Resolc:

Declarar d'utilitat pública les associacions següents, inscrités al Registre d'Associacions del
Departament de Justicia:

Associació Dones amb Empenta, núm. d'inscripció 19147, secció 1á, de la demarcado dé
Barcelona.

•

Assocíació Educativa Integral del Raval, núm. d'inscripció 27920, secólo 1a, de la
demarcado de Barcelona.

Informado sobre éls recursos a interposar

.Contra* aquesta Resqluciói.qué. exháureix la viá administrativa, les persones interessades
poden Interposar, amb carácter, potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest órgan en el
termlni d'un mes, d'acord amb el que. estableixen l'articíe 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,

de régim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i els articles
107, 116 i 117 de la Llei '30/1992, de 26 de novembre,. de régim júridic de les
adhiinistracions publiques i del procediment administratlu comú; o bó poden interposar

direcüament recurs conferidos administratiu dávant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de.Justicia de Catalunya, eh el termíni de dos mesos, de conformitat amb
eltjue disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de

la juris&ió contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de í'endemá de la

notificadóVaquesta Resolució.
;
Igualment, tes persones interessades poden interposar quaisevol altre recurs que considerin
convehient para la defensa deis seus interessos.
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Sra. Nativitat Veraguas Aguilera
Dones amb Empenta
Ronda Universitat (Ides), 33, 3 2a
08007 Barcelona

(Barcelonés)

Senyora,

Us trameto, adjunta, una fotocopia compulsada de la Resolució JUS//2011, de 26 d'abril,
per la qual la consellera de Justicia ha resolt declarar d'utilitat pública la vostra entitat.

Amb carácter ínformatiu cal indicar que si l'entitat vol aplicar el régim fiscal especial de la
llei 49/2002, de 23 de desembre, de régim fiscal de les entitats sense fins Iucratius i deis
incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24.12.2002), haurá de complir els requisits que
s'hi estableixin.

Atentament,

Responsable de control
Marina Gutiérrez Torné
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