
OFERTA FORMATIVA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE VIC 

GENER I FEBRER 2018 

 

Totes les formacions que us proposem a continuació són gratuïtes i estan adreçades a les entitats sense ànim de lucre 

de la ciutat de Vic. Les inscripcions s’han de fer arribar signades per correu electrònic a ciutadania@vic.cat o 

presencialment a l’edifici municipal situat al C. de les Basses, 3 de Vic. Places limitades. 

Taller “Elaboració de projectes: disseny, continguts i redacció”  

Dia: dissabte, 13 de gener de 2018 
Hora: de 10h a 14h. 
Lloc: CCVIC Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic) 
Durada: 4 hores 
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic. 
Objectius:  

- Adquirir eines per identificar, dissenyar, formular, executar i avaluar un projecte correctament. 
- Fomentar mètodes de treball actius, participatius i reflexius. 
- Promoure el treball en xarxa entre les associacions d’un mateix municipi. 

Temari: 
Part teòrica 

- El projecte. Conceptes bàsics 

- Els continguts del projecte 

- Diagnòstic i justificació 

- Breu descripció del projecte 

- Objectius del projecte 

- Resultats esperats 

- Persones destinatàries del projecte 

- Marc geogràfic de desenvolupament del projecte 

- Activitats previstes i calendari 

- Metodologia d’execució 

- Recursos humans, materials i econòmics 

- Comunicació i promoció 

- Sistemes d’avaluació previstos 
Part pràctica: Elaboració d’un projecte mitjançant el treball en equip. 
Docència: AVALON, Iniciatives per a les associacions 

Termini màxim inscripcions: dijous, 11 de gener de 2018 

Monogràfic “Registre de grups d’interès: marc conceptual i inscripció de l’entitat”  

Dia: dimecres, 17 de gener de 2018 
Hora: de 19,30 a 21h 
Lloc: CCVIC Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic) 
Durada: 1,5 hores 
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic. 
Descripció: en data 16 de febrer de 2017 es va publicar al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, 
pel qual es crea i regula el “Registre de grups d'interès de Catalunya”. El Govern ha aprovat aquest Decret 
llei per transformar el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat en un de nou vàlid 
per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-ne per la Llei de 
transparència. El registre esdevé un element essencial dins del sistema d'integritat pública adoptat per 
aprofundir i regenerar el sistema democràtic i per recuperar la confiança de la ciutadania en les 
institucions públiques.   
Temari:  

- Normativa que regula el registre de grups d’interès de Catalunya. Introducció a la Llei 19/2014 
de 29 de desembre i el Decret llei 1/2017 de 14 de febrer. 

- Per què les entitats sense ànim de lucre estan obligades a inscriure’s al Registre de grups 
d’interès de Catalunya? 

- Com fem la sol·licitud d’inscripció al Registre de grups d’interès de Catalunya? 
Docència: Àrea de Ciutadania i Àrea de Transparència de l’Ajuntament de Vic 
Termini màxim inscripcions: dilluns, 15 de gener de 2018 
 
 

mailto:ciutadania@vic.cat
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=776905&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=776905&language=ca_ES


  

Taller “Incentivem la participació i el relleu generacional a les nostres entitats!”  

Dia: dissabte, 20 de gener de 2018 

Hora: de 10 a 14h. 

Lloc: CCVIC El Montseny (Av. Montseny, 16 – 08500 Vic) 

Durada: 4 hores 

Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic.  

Descripció: el taller està enfocat al relleu generacional en clau de “cicle de vida” de les persones 

associades en una entitat. El concepte de “cicle de vida” fa una aproximació dinàmica a la base social 

d’una entitat i és la clau del relleu generacional: si no hi ha incorporació de noves persones, el cicle de 

vida natural farà que aquesta entitat perdi efectius progressivament. Per aquest motiu, es dedicarà una 

bona part de la sessió a la captació i l’acollida de persones, així com a la seva implicació en el dia a dia de 

l’entitat. Durant la formació s’incentivarà el debat entre tots els participants. 

Temari: 

- Exercici warm-up: què passa, amb les persones associades? 

- Bases conceptuals i contextuals de les persones associades:  

o La figura del soci 

o Què ens aporten els nostres socis? 

o Per què ens associem? 

o Graus d’implicació de les persones associades 

- El relleu i el cicle de vida de la persona associada dins l’entitat. 

- Captació: com incrementar el número de socis i la implicació en l’entitat?   
- Acollida: iniciar una relació positiva amb la persona que s’acaba d’incorporar. 

- Implicació: mantenir el vincle i identificar el talent. 

- Desvinculació i fidelització: conèixer els motius i gestionar la fase posterior. 

- Conclusions i propers passos (compromisos). 

Docència: Espai TReS – Territori i Responsabilitat Social 

Termini màxim inscripcions: dijous, 18 de gener de 2018  

 

Curs: “Assessorament en gestió d’assegurances per a entitats sense ànim de lucre de Vic” 

Dies: dimarts, 23 i 30 de gener de 2018 

Hora: de 19 a 21h. 

Lloc: CCVIC Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic) 

Durada: 4 hores 

Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic.  

Objectiu: facilitar consells pràctics per a la contractació d’aquestes assegurances vinculades a la llei i 

d’altres assegurances que, tot i no ser obligatòries, poden ser aconsellables per al bon funcionament de 

l’entitat. 

Temari: 

- Breu descripció del marc legislatiu. 

- Consells per fer assegurances. 

- Normatives i assegurances per l'ús d'edificis públics. 

- Presentació del “Mapa d'assegurances per entitats culturals”. 

Docència: Arç Cooperativa 

Termini màxim inscripcions: dimarts, 19 de gener de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller “La llei de protecció de dades de caràcter personal: tot el què cal saber i requisits a complir” 

Dia: dissabte, 24 de febrer de 2018 

Hora: de 10 a 14h. 

Lloc: CCVIC Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic) 

Durada: 4 hores 

Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic. 

Objectiu: Permetre a les associacions conèixer quines són les mesures necessàries per garantir la 

privacitat de les dades que tracten.  

Temari:  

- Presentació de la normativa legal vigent. Estudi de l’impacte de la normativa en les associacions 

del municipi i enumeració de les mesures a desenvolupar. 

- Creació de l’escenari de tractament de dades de cada associació i enumeració de les tasques a 

realitzar per a cada pas. 

Docència: IPNET Central Solutions 

Termini màxim inscripcions: dijous, 22 de febrer de 2018  
 

Taller: “Organització d’actes culturals i altres esdeveniments”  

Dies: dimarts, 6 i 13 de febrer de 2018 

Hora: de 19 a 21h. 

Lloc: CCVIC Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic) 

Durada: 4 hores 

Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic. Encara que és una formació 

oberta a les entitats de tots els àmbits, resulta especialment recomanable per a les associacions de veïns 

i les entitats culturals de la ciutat. 

Objectiu: dotar els membres de les entitats de coneixements per tal d’organitzar un acte cultural i  

facilitar-los les eines pràctiques que s’han de tenir en compte a l’hora de programar esdeveniments. 

Temari: 

1a sessió 

- Què és un acte cultural? 

- L'organització: abans, durant i després. 

- Què cal tenir en compte? 

2a sessió 

- Sol·licitud d'infraestructura i material. 

- Muntatge i desmuntatge. 

- Resolució de dubtes. 

Docència: Àrea de Cultura i Museus de l’Ajuntament de Vic 

Termini màxim inscripcions: divendres, 2 de febrer de 2018 

 



 

 

Assessorament individualitzat per a l’obtenció de la signatura digital per a entitats sense ànim de lucre 

de Vic 

Dies i hores: sessió de 60 minuts. Del 10 de gener al 22 de febrer de 2018. La sessió s’ha de concretar 

entre aquests horaris: dimecres de 17 a 21h o dijous de 10 a 14h. 

Lloc: Ajuntament de Vic (C. de les Basses, 3 – 08500 Vic) 

Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic, especialment aquelles persones 

que porten l’administració de l’entitat. 

Descripció: Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, s’estableix que les entitats sense ànim de lucre estan obligades a 

relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics a l’hora de realitzar 

qualsevol tràmit. Davant d’aquesta obligatorietat, des de l’Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic 

facilitem suport en els tràmits per a l’obtenció de la signatura digital a totes les entitats sense ànim de 

lucre de la ciutat. 

Funcionament: les atencions es faran de manera individualitzada, és a dir, entitat a entitat, i tindran una 

durada màxima de 60 minuts.  

Més informació i condicions d’ús d’aquest servei a http://www.vicentitats.cat 

Assessorament: Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic 

Termini màxim inscripcions: un cop feta la sol·licitud, l’Ajuntament de Vic es posarà en contacte amb 

l’entitat per concretar la data i hora de la sessió. 

 
Assessorament fiscal individualitzat per a entitats sense ànim de lucre de Vic 

Dies i hores: sessió de 60 minuts. Del 7 al 22 de febrer de 2018. La sessió s’ha de concretar entre aquests 

horaris: dimecres de 17 a 21h o dijous de 10 a 14h. 

Lloc: Ajuntament de Vic (C. de les Basses, 3 – 08500 Vic) 

Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic, especialment aquelles persones 

que porten la tresoreria de l’entitat. 

Descripció: vistes les modificacions en la legislació fiscal associativa dels darrers anys i vist l’èxit de les 

sessions d’assessorament fiscal realitzades la passada tardor, enguany es tornarà a oferir a les entitats 

sense finalitats lucratives de Vic un assessorament individualitzat per resoldre els seus dubtes en aquesta 

matèria.  

Funcionament: les atencions es faran de manera individualitzada, és a dir, entitat a entitat, i tindran una 

durada màxima de 60 minuts. Només es podrà  disposar d’una sessió per entitat, tot i que es preveu la 

possibilitat d’acabar de resoldre dubtes puntuals i concrets que hagin sorgit de la trobada a través de 

correu electrònic. Aquest servei no gestionarà, en cap cas, els tràmits que es desprenguin de l’orientació 

facilitada i, per tant, és responsabilitat de l’entitat dur-los a terme.  

Més informació i condicions d’ús d’aquest servei a http://www.vicentitats.cat 

Assessorament: Tríada Assessors 

Termini màxim inscripcions: un cop feta la sol·licitud, l’Ajuntament de Vic es posarà en contacte amb 

l’entitat per concretar la data i hora de la sessió. 

 

Col·labora: 

 

 

Organitza: 
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