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Resolució per la qual s’inscriu l’entitat Fundación Pineda para el Fomento y Desarrollo 
de la Enseñanza y la Cultura en el Cens d’entitats juvenils 
 
Antecedents 
 
1. En data 25 de maig de 2016, l’entitat Fundación Pineda para el Fomento y Desarrollo de 
la Enseñanza y la Cultura va presentar, amb número de registre 1616/2016, una sol·licitud 
d’inscripció en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. 
 
3. En data 21 de juny de 2016, el subdirector general de Joventut va proposar inscriure 
l’entitat Fundación Pineda para el Fomento y Desarrollo de la Enseñanza y la Cultura en el 
Cens d’entitats juvenils. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils, té per objecte regular 
el funcionament del Cens d’entitats juvenils, així com les seves formes d’accés, d’inscripció i 
de cancel·lació de la inscripció. L’article 2 de l’Ordre estableix que el Cens està adscrit al 
departament competent en matèria de joventut. 
 
2. D’acord amb l’article 4 de l’Ordre esmentada, l’entitat reuneix els requisits per ser inscrita 
en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.  
 
Per tot això, 
 
Resolc 
 
1. Inscriure l’entitat Fundación Pineda para el Fomento y Desarrollo de la Enseñanza y la 
Cultura en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut amb el número 
3338, com a entitat de serveis a la joventut en l’àmbit d’actuació educatiu. 
 
2. Notificar aquesta Resolució a l’entitat interessada. 
 
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o davant la consellera de Benestar Social i 
Família, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta 
Resolució, en els termes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.  
 
Barcelona, 23 de juny de 2016 
 
 
 
 
 
 
Marta Vilalta i Torres 
Directora general de Joventut 
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