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PRESENTACIÓ

Els compromisos sobre temes de les entitats i les associacions del govern
2011 -15 es recullen a l’apartat 7 del Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta
del govern. 

El govern vol potenciar i donar suport al teixit associatiu de la ciutat, perquè
entén que la seva aportació  és imprescindible per construir  una societat
més justa, més oberta i  amb més progrés i, alhora, enriqueix i potencia
valors mitjançant les seves activitats i les seves inquietuds.

La ciutat de Vilanova i la Geltrú disposa d’un teixit associatiu molt dinàmic
que promou nombroses iniciatives que arriben a tot tipus de públic i sectors
de la nostra societat.   És per aquest motiu que des de l’Ajuntament es
continuarà donant el suport i la infraestructura necessària a aquest teixit
associatiu.

Objectiu PAM:

“Donarem suport amb els recursos i la infraestructura necessària al teixit
associatiu de la ciutat”

Objectius específics:

a) Potenciar i donar suport a totes aquelles accions promogudes per les entitats de la
ciutat que potenciïn la cohesió social.

b) Fer del Portal d’Entitats una espai web referent per a totes les entitats i associacions
de la ciutat.

c) Mantenir la línia de convenis i subvencions oberta a totes les entitats i associacions
de la ciutat.

d) Mantenir el suport de totes les àrees de l’Ajuntament per tal que les entitats puguin
continuar  realitzant  les  seves  activitats  a  l’espai  púbic  i  en  els  equipaments
municipals.

e) Iniciar una línia de suport i de formació per a les entitats.
f) Revisar i actualitzar el Registre Municipal d’Entitats i Associacions.

Accions:
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 Punt d’informació, assessorament i acompanyament
 Registre Municipal d’Entitats i Associacions
 Formació i capacitació eines 2.0
 Suport a la divulgació i comunicació dels projectes d’entitats.
 Convocatòria de subvencions municipals destinades a entitats i associacions.

Punt d’informació, assessorament i acompanyament 

L’Ajuntament ofereix uns espai continu d’assessorament i acompanyament
individual o col·lectiu de les entitats i  associacions de la ciutat,  en totes
aquelles  qüestions  i  necessitats  que des de l’administració  es pot  donar
suport.

Als darrers anys es percep un notable i constant increment de sol·licituds
d’informació i d’assessorament per part de les entitats. En aquest sentit, es
significatiu el nombre de creació de noves entitats,  així  com en el nivell
d’activitats que proposen, que també s’incrementa.

A finals d’anys s’aprovaven dues lleis que tenien importants repercussions
en el teixit associatiu, per una banda, la Llei de Transparència promoguda
per la Generalitat de Catalunya i, per altra banda, la nova Llei de Fiscalitat
de les entitats promoguda pel Govern Estatal. 

Aquesta segona llei comporta per les entitats unes evidents repercussions
alhora  de  portar  la  gestió  econòmica  de  les  entitats,  així  com amb les
despeses  que  generarà  portar  una  comptabilitat  de  partida  doble  i  la
realització telemàtica de l’Impost de Societats. Des del departament s’ha
cercat informació i formació per a què els tècnics puguin assessorar a les
entitats, i també, es programaran a primers de 2015 formació d’aquestes
novetats legislatives per a les entitats.

Registre Municipal d’Entitats i Associacions (RMEA) 

El  Reglament de Participació  Ciutadana de l'Ajuntament  de Vilanova i  la
Geltrú aprovat pel Ple Municipal de 18 de setembre del 2000, en concret en
el seu capítol sisè, descriu el Registre Municipal d'Entitats i Associacions.
 
L'Ajuntament reconeix la inscripció al Registre Municipal d'Entitats com a un
tràmit per donar-se d'alta en aquest registre i que cal fer si una entitat de
Vilanova i la Geltrú vol participar en convocatòries de subvencions, cessió i
ús  d’espais  municipals  i,  en  general,  en  activitats  en  col·laboració  amb
l'Ajuntament.

El Registre conté tota la informació descriptiva del teixit associatiu de la
ciutat: el nom de cada associació, el domicili social, les dades de contacte,
la tipologia..... Aquesta informació es difon en el Directori Municipal i en el
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Portal  d’Entitats.  Durant  tot  l’any  es  realitza  la  tasca  de  manteniment
actualitzat de les dades del registre i del directori municipal.

En l’actualitat vora 400 entitats formen part del Registre Municipal d’Entitats
i Associacions i, moltes d’altres, estan en procés d’inscripció.

Formació i capacitació eines 2.0 

El  2014  ha  estat  l’any  de  consolidació  dels  canvis  del  Portal  d’entitats
municipals, i dels blocs en WordPress que gestionen les pròpies entitats que
participen d’aquest projecte col·lectiu.

Aquest projecte entén les tecnologies 2.0 com un dels mitjans més eficients
alhora  de  comunicar  que  poden  emprar  les  entitats,  tant  interna  com
externament. La proposta és que cada entitat pugui accedir a la plataforma
2.0 que més l’interessi, i en funció de la idiosincràsia, necessitats, projectes,
mida,  recursos  humans  amb  els  que  compta...,  decidir  quina  eina  2.0
utilitzarà per a comunicar-se. El món i les possibilitats 2.0 són enormes,
potents i molt diverses, tal com es reflexa en la imatge que acompanya
aquest escrit. 

Flickr,  Twitter,  Facebook,  Youtube,  blocs,  webs...  són els  més coneguts,
però  en  el  fons  només  són  una  petita  part  de  les  possibilitats,  i
especificitats, que ofereix avui en dia el món 2.0.  Cal, doncs, ajustar les
necessitats  diferents  de  cada  entitat  als  serveis  i  prestacions  de  cada
aplicació 2.0. Si l’ajust es fa correctament, l’eina passarà a ser de molta
utilitat per a l’entitat, mantenint el seu ús i continguts. 

Com a mostra del  què pot arribar a oferir  les eines 2.0,  veure aquesta
imatge:
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Les eines 2.0 poden tenir un component molt important d’escolta del què
pensen, opinen, demanen, proposen... la ciutadania i  les entitats.  Alhora
poden oferir espais de comunicació i d’aprenentatge molt conciliables amb
el ritme i horaris personals.

Portal d’Entitats  www.entitatsvilanova.cat

El 2014 ha servit per formar al personal tècnic del departament que treballa
assessorant  al  teixit  associatiu,  i  també,  per  continuar  formant  a  més
entitats en la gestió autònoma dels blocs en format WordPress. En concret
les entitats formades han estat:
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CLU NÀUTIC VILANOVA

ASSOCIACIÓ CONTE INFANTIL
JUDIT CENDRA

FEDERACIÓ CATALANA DE
FOTOGRAFIA

ASSOCIACIÓ CAPOERIA GARRAF

AMALQEIA

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
PASIFAE

AULA D'EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DEL GARRAF

ASSOCIACIÓ PARES TEGAR PRO
DISCAPACITATS DEL GARRAF

BRASCAT

Suport a la divulgació i comunicació dels projectes d’entitats

L’Ajuntament prioritza el suport a projectes, accions o informació generada
per les entitats de la ciutat i  d’interès per a la ciutadania, per exemple:
programa ràdio setmanal, la premsa local, TV local, eines de comunicació
2.0 ... Es posa a disposició de les entitats aquests diferents mitjans per a
col·laborar en la difusió de les activitats que desenvolupen, així com dels
objectius que volen assolir. 

Programa Fórmula Matí

Canal Blau FM col·labora amb l’Ajuntament emetent el programa Fórmula
Matí, espai setmanal radiofònic dels dijous per a la difusió de les entitats de
la ciutat. 

Al 2014 van ser entrevistades les següents entitats:

Associació Discapacitats del Garraf
Associació Contra el Càncer AECC
Grup d’escoltes 
Agrupament Escolta a VNG
Agrupació Balls Populars 
FAC
Associació de Dones de la Frontissa 
Banc de Sang i Teixits.
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Foment Vilanoví
Talaia 
Intermon Oxfam 
Primavera activa
Campanya recollida productes farmacèutics per Gaza 

2a Mostra Entitats dia 1 d’octubre i parlar de la Tardor 
Activa
2a Mostra d’entitats de Gent Gran 
Acció Solidària amb el Sàhara
Entitats de Cooperació per la Mostra d’Entitats de 
Cooperació
Amics de la Gent Gran
Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf
Associació Cafè Caliu, 1r aniversari de l’entitat
Associació ASLAGA
Federació d’AV’s VNG
Creu Roja 
Fes-t’hi 

FIRA DE NOVEMBRE. Fira d’entitats

Com  és  habitual  en  l’organització  de  la  tradicional  Fira  de  Novembre,
aquesta destina un apartat especial  amb estands per a la difusió de les
entitats de la ciutat, la Fira d’Entitats.

L’edició 2014, la Fira d’Entitats es va tornar a ubicar en el recinte del Parc
Baix-a-Mar, com a espai firal emblemàtic i d’interès de la ciutat.

Les  entitats  poden  participar-hi  tant  contractant  un  estand  de  la  zona
d’entitats com participant en la programació d’activitats. Per compartir la
despesa que representa la contractació, enguany existeix la possibilitat de
compartir estand entre entitats, amb l’objectiu d’incrementar la participació.

9  entitats  vilanovines  varen  comptar  amb  unes  condicions  preferents
donada la seva condició d’entitats sense ànim de lucre. Foren presents a la
Fira d’Entitats 2014: 

o Associació Laringetomitzats del Garraf
o Associació Marinada VNG
o Pabordes
o MC Modelisme
o Amics i Protectors dels Gats
o Associació Pares Tegar Pro discapacitats del Garraf
o Creu Roja
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o Grup Pintors Aficionats de VNG
o ATELCA

Convocatòria  de  subvencions  municipals  destinades  a  entitats  i
associacions

La regidoria de Participació és el departament que fa la gestió i coordinació
general  de la  convocatòria  municipal  anual  de subvencions destinades a
entitats. Cada any es confecciona i publica la Convocatòria anual, d’acord
amb el pressupost municipal aprovat. 

Tota la tramitació es realitza mitjançant el PAC. En aquesta convocatòria
han  participat  els  departaments  següents:  IMET,  Serveis  Socials,  Salut,
Cultura,  Joventut,  Convivència,  Medi  Ambient,  Esports,  Infància,
Adolescència,  Gent  Gran,  Equitat,  Participació  Ciutadana,  Promoció
Econòmica – Turisme i Comunicació.

El expedients de sol·licitud de subvenció de 2014 i de justificació de les
subvencions de 2013 tramitats des del departament han estat més de dos-
cents cinquanta.  
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RECULL PREMSA  i de Comunicació 
de 2014
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