
***********************************************************
DATA. .... .....: 17032010
REGISTRE..: 00125620 - 0406
DEPT. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

***********************************************************

NA080025051000000125620

Grup d'Esplai Blanquerna
C .Pujada Sant Francesc, 26
43500 Tortosa

Us notifico que la cap del Servei d'Inspecció i Registre (e,f,) del Departament d'Acció Social
i Ciutadana ha dictat la següent resolució:

"Vist l'expedient número ES/0459/2009 de sol·licitud d'autorització administrativa del servei Pis
assistit Cruïlla-Nois, amb domicili a Tortosa, C. Nou del Vall, 5, 2n 2a, presentat pel senyor Antoni
Polo Moya, en representació de l'entitat Grup d'Esplai Blanquerna.

Vist que l'esmentada entitat, domiciliada a Tortosa, C. Pujada Sant Francesc, 26, va demanar el
26/10/2009 l'autorització i registre del Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys, aportant la
documentació justificativa.

Atès que com a resultat de la visita d'inspecció de data 02/03/2010, núm. d'acta 26250 de data
02/03/2010 la Inspecció de Serveis Socials ha emés un informe favorable.

Atès que el servei està classificat d'acord amb l'annex de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials, que estableix el catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de
Serveis Socials, i que en la instrucció de l'expedient, efectuades les comprovacions adients, s'ha
constatat que reuneix els requisits establerts a l'article 89 de l'esmentada Llei, , al Decret 284/1996,
de 23 de juliol de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de
15 de maig i a l'Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització
administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'Entitats,
Serveis i Establiments Socials.

Vist que l'entitat ha acreditat la seva condició d'Entitat privada d'iniciativa social d'acord amb allò
establert a l'article 22.1 del Decret 284/1996, modificat pel Decret 176/2000,

Vistes les competències que em corresponen d'acord amb l'establert a l'article 23.2 e) del Decret
74/2006, d'11 d'abril, de reestructuració parcial de la Secretaria General del Departament de
Benestar i Família (actualment Departament d'Acció Social i Ciutadania), i a proposta de la cap de la
Secció de Registre i Règim Sancionador,

RESOLC:

1. Inscriure el servei Pis assistit Cruïlla-Nois en els Llibres de registre corresponents, d'acord amb
les dades bàsiques següents:

- Domicili: C. Nou del Vall, 5, 2n 2a (43500 Tortosa)
- Classificació: Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys
- Àmbit territorial: Autonòmic
- Població destinatària: Adolescència
- Capacitat residencial: 5



2. Inscriure d'ofici l'entitat Grup d'Esplai Blanquerna, titular del servei esmentat, en el Llibre de
registre d'entitats, d'acord amb les dades bàsiques següents:

- NIF: G43308345
- Domicili: C. Pujada Sant Francesc, 26 (43500 Tortosa)
- Qualificació: Entitat privada d'iniciativa social
- Àmbit Territorial: Autonòmic
- Naturalesa Jurídica: Associació
- Població destinatària: Diversa

Aquesta autorització de funcionament no implica, necessàriament, l'acompliment per part del servei
de les normatives regulades per altres organismes de l'administració en funció de les competències
que tenen atribuïdes, i s'entén atorgada mentrestant es compleixin els requisits que han determinat
la seva concessió així com els que s'estableixen amb caràcter general, especialment el codi tècnic
d'edificació en el cas que la majoria dels usuaris atesos requereixin ajuda per al desallotjament de
l'edifici.

Barcelona, 17/03/2010

Rosa Llor i Serra
Cap del Servei d'Inspecció i Registre (e.f.)"= Signat, rubricat i segellat.

En compliment d'aquesta resolució, en data d'avui ha quedat inscrit el servei en el Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d'atenció
infància i adolescència, amb el número de registre S07699.

Així mateix, l'entitat corresponent ha quedat inscrita en la Secció d'Entitat privada
d'iniciativa social, amb el número de registre E04636.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
d'alçada en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació,
d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Podeu interposar el recurs davant de la cap del Servei
d'Inspecció i Registre o la Directora de Serveis del Departament d'Acció Social i Ciutadana
sens perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que considereu oportú.

La cap de Secció de Registre i Règim Sancionador

Elisabet Domènech i Bagaria
Barcelona, 17 de març de 2010






