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GOVERN DE LES IlLES BALEARS

Conselleria de Presidencia

Amb aquesta data, l'Honorable sr. conseller de Presidencia del Govem Balear, ha
dictat la següent resolució:

"Vista la sol, licitud de la senyora Luisa Cardeña Víctor, per tal que sigui inscrita en el
Registre d'Associacions de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears la denominada,
"PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS", d'Eivissa, i vist que, a
l'expedient hi figuren l'acta de constitució i els estatuts, deIs quals resulta:

l.- Que els seus fins són entre altres:

La coordinació de les activitats de totes les associacions que la composen, així com
la defensa dels drets de tots els associats, etc.

2.- Que ha fixat el domicili principal al carrer Madrid, 52-54, baixos, d'Eivissa.

3.- Que les seves funcions s'exerciran dintre de l'ámbit territorial de les Illes d'Eivissa
i Formentera.

4.- Que es determinen els drets i deures deIs associats, el procediment de 11ur
admissió i cessament, la direcció i organització de l'entitat, el patrimoni i els recursos
económics i l'aplicació que ha de donar-se als bens en cas de dissolució.

VISTS:

1.- L'article 22 de la Constitució Espanyola i l'article 12.6 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears.

2.- La Llei 191/64 de 24 de desembre, d'associacions (BOE 28.12.64) i disposicions
complementáries,

3.- El Reial Decret 120/1995, de 27 de gener, sobre el traspás de funcions i serveis de
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autónoma de les Illes Ba1ears en materia

" '

d'associacions (BOE de 21.02.95 ).

4.- El Decret 24/1995 de 23 de febrer, d'assumpció i distribució de competencies
transferides en materia d'associacions (BOCAIB DE 16.03.95 ), modificat pel Decret
147/1996 de 12 dejuliol (BOCAIB de 23.07.96).

5.- La Llei 30/1992 de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú ( BOE de 27.11.92 ).
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ATES que s'han complert les disposicions vigents en la tramitació d'aquest expedient
i que aquesta Conselleria és competent per resoldre sobre la procedencia de la inscripció
sol, licitada.

ATES que l'associació denominada: " PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE
LAS PITIUSAS", d'Eivissa, compleix els requisits, assenyalats a disposicions esmentades
perque pugui ésser considerada com una manifestació del dret d'associació reconegut a la
Constitució i per tant, es 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, mitjancant l'obtenció dels permisos o
llicéncies que, si s'escau, siguin procedents.

HERESOLT:

Inscriure l'associació esmentada en el Registre d'Associacions de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, en el qual se li atribueix el número 4S6' ,de la Secció .i:.

Palma a, 18 de juny de 2002
EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONI
1 ENTITATS JU ' IQUES

SR. PRESIDENT DE L' ASSOCIACIÓ "PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS
PITIUSAS". EIVISSA.
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ANTONI GARCÍAS 1 SIMÓN, Director General de Patrimoni 1 Entitats
Jurídiques, de la Conselleria de Presidencia,

CERTIFIC: Que consultades les dades obrants en el Registre d' Associacions de
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, la associació PLATAFORMA
SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSAS, consta inscrita, en la SECCIÓ
PRIMERA, amb el número 4569, i data de 19 de juny de 2002.

1 per que consti, i als efectes que corresponguin, expedesc el present certificat a
Palma a 16 de gener de 2003.
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