
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*06TW7S3BNZTSKB8OFN5U378LG8KGIHOX*
06TW7S3BNZTSKB8OFN5U378LG8KGIHOX

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

Data creació còpia:
16/12/2015

Data caducitat còpia:
16/12/2018

Pàgina 1 de 1

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Marc Viñas Artola
16/11/2015

  
 
 

Passeig del Taulat, 266-270 
08019 Barcelona 
Tel. 93 483 10 00 

RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUD DE CENS D’ENTITATS DE VOLUNTARIAT DE CATALUNYA 

 

Nom entitat: GRUP D’ESPLAI BLANQUERNA   

NIF: G43308345 

Codi tràmit: 3N04HK9LS  

 

FETS 

1. En data 18/05/2015 el senyor Antonio Polo Moya, amb DNI 40918600J,  en 
representació de l’entitat GRUP D’ESPLAI BLANQUERNA, va presentar la sol·licitud 
d’inclusió al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya. 

 
FONAMENTS DE DRET 
1. Atesa la resolució de 7 de gener de 1994 relativa al Cens d’Entitats  de Voluntariat Cívic 

i Social publicada al DOGC núm. 1856 de 7 de febrer de 1994. 
2. Atès que el  Decret  63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de 

Benestar Social i Família, en relació al Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat, atribueix a la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària, del Departament de Benestar Social i Família, entre d’altres funcions, la 
promoció de l’associacionisme i el voluntariat.   

3. Atès que, un cop examinada la documentació presentada, aquesta és correcta, 
completa i s’ajusta a la normativa vigent. 

 
RESOLC  
 

1) Incloure l’entitat GRUP D’ESPLAI BLANQUERNA al Cens d’Entitats de Voluntariat de 
Catalunya en data 20/05/2015, amb número de cens: 1755. 

 
2) Disposar que contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les 

persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat 
l’acte o davant la persona titular de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, en 
el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que 
estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 76 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, sens perjudici de poder interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent. 

 

 

 

 

 

 


		2015-12-16T18:48:25+0100
	Generalitat de Catalunya
	EC-SAFP
	Còpia autèntica




