
Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Senyora,

La directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques em
trasllada la Resolució següent:

Vista la sol.licitud de la senyora Maria del Mar Granados
Aguilera i d'altres, per tal que sigui inscrita en el Registre
d'Associacions de la Generalitat la denominada DONES AMB EMPENTA, de

Santa Margarida de Montbui (Barcelona), i vist que, a l'expedient, hi
figuren l'acta de constitució i els estatuts, deis quals resulta:

1. Que els seus fins son: 1. Oferir informado i suport a la
dona. 2. Recollir iniciatives de col#lectius de dones i treballar

conjuntament amb i per les dones. 3. Aconseguir un espai de totes i
per a totes.

2. Que ha fixat el domicili a Santa Margarida de Montbui

(Barcelona), c/ St. Ramón, 16.
3. Que les seves funcions s'exerciran principalment dintre del

territori de Catalunya.
4. Que es determinen els drets i els deures deis associats, el

procediment de llur admissió i cessament, la direcció i organització
de l'entitat, el patrimoni i els recursos económics i l'aplicació que
ha de donar-se ais béns en cas de dissolució.

Vistos: 1) L'article 22 de la Constitució i l'article 9, punt

24, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; 2) la Llei d'associacions
de 24 de desembre de 1964 i disposicions complementarles; 3) el

Reial-decret 3526/1981, de 29 de desembre; el Decret 159/1984, de 19
de juny, i l'Ordre de 20 d'abril de 1982;

Ates que s'han complert les disposicions vigents en la
tramitació d'aquest expedient i que aquesta Direcció General és
competent per resoldre sobre la procedencia de la inscripció
sol.licitada;

Ates que l'associació denominada DONES AMB EMPENTA, de Santa
Margarida de Montbui (Barcelona), compleix els requisits assenyalats
a les disposicions esmentades perqué pugui ser considerada com una
manifestacio del dret d'associació reconegut a la Constitució, i, per
tant, és procedent que sigui inscrita en el registre corresponent,

considerant que aquelles activitats relacionades amb els fins que
l'associació diu perseguir, es realitzaran a l'empara de les normes

que específicament les regulen, mitjangant l'obtenció deis permisos o
llicéncies que, si s'escau, siguin procedents,
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

HE RESOLT:

Inscriure l'associació esmentada en el Registre d'Associacions

de la Generalitat, en el qual se li atribueix el núm. //• / /r '
de la Secció la. del Registre de Barcelona.

Barcelona, 1 9 FEB. 1997

Us ho comunico perqué en prengueu coneixement i ais efectes

oportuns.

EL CAP DEL SERVEI

D'ASSOCIACIONS
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: Justicia

Dte ' eral de Dret
id'Entitats Jurídiques
Gen/el d'Assa

Antoni Fernández G. de Carvajal
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