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RESOLUCIÓ
Expedient instru'ft arran de la sol-licitud, presentada peí senyor Juan José Jjflaéfléz-IVluñoz i altres,
d'inscripció de l'associació denominada Associació Socioeducativa Jovéntut i Vida en el Registre
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya
Relació de fets
1. En data 28/01/2008, el senyor Juan José Jiménez Muñoz va presentar una sol-licitud
d'inscripció, en el Registre d'Associacions, de l'associació denominada Associació Socioeducativa
Jovéntut i Vida, juntament amb l'acta de constitució i els estatuts de l'entitat.
2. Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment:
2.1 Els fins de l'associació, que son:* La promoció i desenvolupament social de les poblacions
margináis de Tarragona i provincia, atenent a menors, joves i a les seves famílies. • Promoció
Socioeducativa, personal i laboral de menors i joves. Oferir un projecte educatiu integral que abasti
l'ensenyament d'habilitats personáis i socials, que contribueixi a fomentar la formació en tots els
nivells educatius i la preparado per al món laboral; ¡mpartint valors i realitzant actuacions que
permetin a nens i nenes, adolescents i joves la seva promoció social i personal. Oferir un servei
educatiu a nens, adolescents i joves que afavoreixi la seva maduresa integral i la resposta a les
seves inquietuds i necessitats. • Prevenció de situacions de risc i/o exclusió social: Prevenir
situacions de risc, desemparament i/o conflicte social amb la infancia, adolescencia i Jovéntut;
prevenció entesa com la potenciado de tots els recursos deis nens, nenes, adolescents i joves per
mitjá del recolzament en el seu creixement i maduració. • Inserció i/o reinserció de menors i joves
en situació d'exclusió social. • Promocionar i atendré a les famílies deis menors i joves que es
beneficien deis nostres projectes. • Intervenció i atenció integral a persones en situació greu de
risc social. • Formació d'un voluntariat de persones, especialment joves, que vulguin col-laborar
amb la consecució d'aquests fins. • La presencia, difusió i denuncia en els mitjans de comunicado
social de la situació i necessitats deis col-lectius mes desfavorits especialment infancia i Jovéntut
en situació de risc i/o conflicte social. • Practicar el protagonisme deis destinataris implicant-los en
la programació, realització i revisió de les activitats de la propia Associació, que així ho permetin,
afavorint el diáleg i la democracia. • Col-laborar i participar en programes i Associacions que
promoguin i desenvolupin fins i activitats afins amb la nostra associació. • Realització i
desenvolupament e programes que donin resposta a aquests fins. En queda exclós tot ánim de
lucre.
2.2 El domicili, que l'associació ha fixat a Tarragona (Tarragona), al carrer Monestir de Poblet, 7.
2.3 L'ámbit d'actuació, que será principalment el territori de Catalunya.
2.4 Els drets i deures deis associats; els procediments d'admissió i cessament d'aquests; la
direcció i l'organització de l'entitat; el seu patrimoni i els recursos económics de qué disposa, i
l'aplicació deis béns en cas que es dissolgui.
Fonaments de dret
L'article 22 de la Constitució espanyola.
L'article 118.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Llei orgánica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d'associació.
La Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.
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El Decret 206/1999, de 27 de juliol, peí qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament
del Registre d'Associacions.
S'han complert les disposicions vigents en la tramitado de l'expedient i aquesta Direcció General
es competent per resoldre sobre la procedencia de la inscripció sol-licitada.
L'associació denominada Associació Socioeducativa Joventut i Vida 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, es procedent inscriure-la en el registre
corresponent, consideran! que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a terme
segons les normes que específicament les regulin, mitjancant l'obtenció, si escau, deis permisos o
llicéncies pertinents.
Per aixó,
RESOLC:
Inscriure a la Secció 1a del Registre d'Associacions de la Generalitat l'associació denominada
Associació Socioeducativa Joventut i Vida, de Tarragona (Tarragona).
Peí fet que a la documentació presentada no consta cap referencia al títol relatiu al domicili social,
no es pot justificar ni presumir, basant-se només en aquesta Resolució, cap dret de l'entitat sobre
el domicili esmentat.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persona/es interessada/es ni
pot/den interposar recurs d'alcada davant de la consellera de Justicia, en el termini d'un mes a
comptar de 1'endemá de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que consideri/n convenient per
a la defensa deis seus interessos.
El recurs d'alcada es podrá entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se interposat no
se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la/les persona/es interessada/es podrá/an
interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemá que
s'hagi produít l'acte presumpte desestimatori del recurs, davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Tarragona, 26 de maig de 2008
Director deis Servéis Territorials
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