ESPAI DE GESTIÓ PER A ENTITATS LOCALS

OBJECTIU.
Aquest servei té per objectiu oferir suport a les entitats locals, per tal de:
•

Atendre a les entitats i facilitar :
o Informació de convocatòries i vies de finançament. Millorar la
presentació de sol·licituds i justificacions
o Suport en la gestió associativa
o Assessorament i acompanyament per desenvolupar els projectes propis
de l’entitat

•

Facilitar eines, mecanismes i recursos a les entitats en la seva tasca ordinària a fi
de garantir, així, la seva autonomia i independència.

•

Donar suport a la creació de noves entitats.

•

Establir un espai de relació entre l’Ajuntament i les entitats locals.

•

Vetllar per l’associacionisme local i donar suport a la creació de noves entitats.

•

Elaborar un pla anual de formació per a les entitats, a partir de les necessitats
manifestades per les entitats.

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT:
Aquest servei de suport a les entitats, és des d’on es faciliten les eines, els mecanismes i
els recursos per ajudar les entitats en la seva tasca ordinària, a fi de garantir així la seva
autonomia i independència.
El servei inclou dos modalitats d’ús, amb prèvia cita:
•

Ús d’espai i recursos de manera autònoma. L’espai disposa de:
o Ordinador
o Telèfon
o Eines de multi funcions ( impressió, escaneig , etc )
o Espai de reunió i per crear treball en xarxa

•

Ús acompanyat, a càrrec d’una persona professional (tècnic/a municipal referent
de l’entitat):
o Informació de convocatòries i vies de finançament.
o Revisió documentació de sol·licitud o justificació abans de presentar-la
o Assessorament per desenvolupar projectes.
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CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
El servei està ubicat a la segona planta de la Casa de Cultura Can Ginestar
Calendari:
El mateix que l’equipament i/o segons disponibilitat del personal tècnic de l’Àrea de
Serveis a la Persona .
Horari:
Actualment l’horari es
Matins de dilluns a divendres, de 9.45 h a 13.30 h
Tardes de dilluns a divendres de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 9.45 h a 13.30 h i de 18 h a 20 h
Diumenges, de 12 h a 14 h
Persones destinatàries:
Persones membres de les juntes de les entitats, o persones representants de les entitats
inscrites al registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, sempre
justificant la finalitat de l’ús de l’espai.

SOLICITUD
Per contactar amb el servei es pot fer a través de:
•

Telèfons:
o
o

•

Ajuntament 934804800
Can Ginestar 934809564
Correus electrònics:
o Correu del/de la tècnic/a referent de l’entitat
o Correu AJ221.canginestar@santjust.cat

•

Presencialment a la consergeria de la Casa de Cultura Can Ginestar

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

