PUNT
D’ASSESSORAMENT I
SUPORT A LA
TRAMITACIÓ
ELECTRÒNICA PER A
LES ENTITATS

Quin servei oferim?
Es tracta d’un punt d’informació per assessorar, orientar i ajudar a les entitats
inscrites en el Registre Municipal en la tramitació de la sol·licitud de subvencions
en concurrència competitiva convocades per l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Quan i com acollir-se a aquest servei?
La presentació de les sol·licituds de subvenció 2019 s’ha de fer entre el 31 de
maig i el 14 de de juny, ambdós inclosos. Aquesta sol·licitud s’ha de fer a partir
de la pàgina web www.vilanova.cat amb certificat digital. El certificat digital pot
ser el que acredita a l’entitat (certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre) o el certificat IdCat del president/a de l’entitat. En aquest darrer cas, cal
que l’entitat, prèviament a la sol·licitud de subvenció, acrediti davant l’ajuntament
la seva representativitat mitjançant el tràmit “Representar legalment una entitat”,
al que podeu accedir des d’aquest enllaç.
Si a l’hora de realitzar aquest tràmit heu tingut dificultats tècniques o
informàtiques, i per tant no podeu accedir a sol·licitar una subvenció d’aquesta
convocatòria, us volem ajudar, i per això posem en marxa aquest servei.
Del 31 de maig al 14 de juny, de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i els
dimarts i dijous de 16 a 19 h, us atendrem personalment prèvia sol·licitud
de cita.
Per demanar cita podeu trucar al 938140000 extensió 2040 o bé per correu
electrònic a participacio@vilanova.cat indicant el nom de l’entitat, del president/a
i un telèfon de contacte. Us recomanem, que, per tal de poder-vos oferir l’atenció
més adequada, no espereu a l’últim moment.

Què necessito per poder accedir a aquest servei?
Perquè us puguem ajudar, el dia de la cita, caldrà que vingui personalment el
president/a de l’entitat i porti un llapis de memòria (pen drive) amb:





L’arxiu exportat del vostre certificat digital (més avall trobareu un manual
de com exportar-lo).
DNI del president/a de l’entitat
Estatuts de l’entitat, en cas que els hagueu modificat
Acta on consti el nomenament del president/a.
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A més, per tramitar la sol·licitud de subvenció caldrà que en el llapis també hi
porteu els formularis de sol·licitud que voleu presentar.
Si teniu dificultats per escanejar la documentació que us demanem, podeu portar
els originals i ho escanejarem nosaltres.

Com exportar el certificat digital del meu ordinador a un llapis
de memòria
1. Entreu a Internet Explorer i des del menú d’eines accediu a “Opcions
d’Internet”

2. A la pestanya “Contingut”, seleccioneu “Certificats” i “Acceptar”
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3. S’obrirà una finestra amb els certificats digitals que teniu instal·lats.
Només cal que seleccioneu el certificat que voleu exportar i cliqueu
“Exportar”

4. Cliqueu “Següent”
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5. Seleccioneu l’opció “Exportar la clau privada” i “Següent”

6. Cliqueu “Següent"
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7. Cal que introduïu una contrasenya. Aquesta contrasenya l’haureu de
recordar perquè us puguem ajudar amb la tramitació.

8. Cliqueu “Examinar...” i trieu on voleu exportar el vostre certificat. En
aquest cas, al llapis de memòria. Haureu de donar un nom a l’arxiu (per
exemple certificat_nomdelpresident)
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9. Ja teniu el certificat exportat al llapis de memòria

A quins àmbits puc demanar subvenció i quina documentació
necessito per demanar-la
Cada entitat podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció que la pot adreçar
a un màxim de tres àmbits. A la sol·licitud indicarà per quins àmbits vol que sigui
valorat el seu projecte.
Els àmbits objecte de subvenció són:














Àmbit d'Associacions de Veïns i Veïnes
Àmbit de Convivència i Equitat
Àmbit de Cultura
Àmbit d'Educació
Àmbit d'Esports
Àmbit de Gent Gran
Àmbit d'Infància i Adolescència
Àmbit de Joventut
Àmbit de Medi Ambient
Àmbit de Promoció Econòmica i de Ciutat
Àmbit de Salut
Àmbit de Serveis Socials
Àmbit de Cooperació al Desenvolupament
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A la sol·licitud haureu d’annexar el formulari corresponent que podeu
descarregar des d’aquest enllaç.
Totes les entitats que sol·licitin subvenció a l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú
per primera vegada, o aquelles que hagin de modificar les seves dades
bancàries, caldrà que presentin


Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria
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