111J111 Generalitat de Catalunya

lU1II Departament de Justícia

Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

RESOLUCIÓ
Expedient instrun arran de la sol·licitud, presentada pel senyor Edllard�_Asensio Madrid i
altres, d'inscripció de l'associació denominada Associació de Solidaritat i Ajuda Ve"inal
(ASAV) en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques

Relació de fets
1. En data 30/05/2012, el senyor Eduardo Asensio Madrid va presentar una sol·licitud
d'inscripció, en el Registre d'Associacions, de l'associació denominada Associació de
Solidaritat i Ajuda Vernal (ASAV), juntament amb l'acta de constitució i els · estatuts de
l'entitat.
1.1 Duran! la tramitació de l'expedient, aquesta Direcció General va instar l'associació
perqué esmenés determinades deficiéncies. L'entitat va respondre a aquest requeriment
en data 20/09/2012.
2. Els estatuis inclouen els següents aspectes prescrits legalment:
2.1 Els fins de l'associació, que són d'acord amb l'article 2 deis estatuts: "Els fins de
l'Associació són: a) promoure l'acció comunitaria i la solidaritat a favor de les persones en
situació o risc d'exclusió social. b) Prestar de forma altruista acollida, acompanyament i
ajudes per afavorir els itineraris personals d'inserció laboral i social de persones sense o
amb escassos recursos. c) Col·laborar amb els serveis socials de caracter públic o
d'altres entitats sense afany de lucre en la prestació deis recursos i la universalització de
les prestacions a favor d'aquestes persones. d) Divulgar i sensibilitzar la ciutadania en la
cultura solidaria activa e) Propasar en base a les própies experiéncies i analisis de les
realitats socials les soluciones necessaries per a combatre les situacions d'exclusió f)
Denunciar els posicionament i comportaments incivics, segregadors, racistes i sexistes,
especialment quan afectin persones marginals g) Formar els voluntaris i voluntaries, així
com els professionals de la inserció. h) En general, prendre qualsevol iniciativa, establir
acords i convenis, o promoure altres entitats o empreses sempre sense anim de lucre,
que responguin a les finalitats basiques de l'Associació. i) Queda exclós tot anim de
lucre."
2.2 El domicili, que l'associació ha fixat a Rubí (Barcelona), carrer Cervantes . 32.
2.3 L'ambit d'actuació, que sera 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.
La Llei organica 1/2002, de 22 de mar9, reguladora del dret d'associació.
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Document 40402R10q80J15v
Oocument electrónlc administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de 1'Agéncia Catalana
de Certlflcació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes admlnistratlus 1 de les manifestacions de voluntat en suport informétic del Registre ElectrOnlc de la
Direcció General de Dret I Entitats Jurfdlques del Departament de Justicia de ta Generalltat de catalunya'!
Aquest documentes pot consultar a la web http:J/www.gencat.cat/Justieia/entltatsJurldlques/consulta

