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SESSIONS FORMATIVES OCTUBRE-DESEMBRE 2020

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
COM RELACIONAR-SE AMB L’ADMINISTRACIÓ? 
Aprèn a fer els tràmits en línia més habituals per a les entitats (certi�cat digitals, tràmits amb Hisenda, Seguretat Social, subvencions, etc.)

Dijous 8 d'octubre, de 16 a 20 h

Edi�ci Atenció Ciutadana (*)
C. Sant Isidre, 11 -13 Inscripcions: �ns al 7 d'octubre a participació@montornes.cat

SUBVENCIONS
TOT EL QUE ES NECESSITA SABER PER JUSTIFICAR UNA SUBVENCIÓ MUNICIPAL 
Sessió informativa per a entitats per resoldre dubtes sobre com fer la memòria justi�cativa. A càrrec de tècnics municipals.

Dijous 3 de desembre, de 18.30 a 20 h

Hotel d’Entitats (*)
C. de Blas Infante, 7 Inscripcions: �ns al 2 de desembre de 2020 a participacio@montornes.cat

(*) Els cursos seran presencials. En cas que les normes sanitàries vigents no ho permetessin, es farien de forma telemàtica.

EINES 2.0
EINES DIGITALS I REUNIONS VIRTUALS EFECTIVES
Aprendrem quines eines digitals tenim al nostre abast i com fer-les servir en bene�ci del nostre projecte associatiu (eines de comunicació interna, 
externa, treball col•laboratiu, gestió de calendaris, eines audiovisuals, presentacions, videoconferències, etc.)

Sessions telemàtiques a través 
de la plataforma Zoom Inscripcions: fins a quatre dies abans de l'inici dels cursos a participació@montornes.cat

Introducció a les eines digitals   
Aprofundiment en les eines digitals  
Reunions virtuals efectives  

Dilluns  9 de novembre, de 18 a 20 h
Dilluns 16 de novembre, de 18 a 20 h 
Dilluns 16 de novembre, de 18 a 20 h

Per a més informació participacio@montornes.cat /Ajuntament de Montornès 93 572 11 70



LES ENTITATS AL DIA

Per poder fer gestions en línia amb les administracions públiques, les entitats necessiten un certi�cat digital com a persona jurídica. 

Si necessiteu assessorament escriviu a participacio@montornes.cat 

RECORDATORI

COM RENOVAR LA TEVA ENTITAT GRÀCIES A LA COMUNICACIÓ? 
Comunicar de manera atractiva i e�cient amb les noves eines digitals.

És un programa impulsat pel departament municipal de Participació Ciutadana per 
contribuir a l'enfortiment i la consolidació de l'associacionisme del nostre municipi.

PROGRAMA DE FORMACIÓ
Cursos i sessions formatives amb l'objectiu d'aportar coneixement i eines útils per al 
desenvolupament i la gestió de l'entitat: marc legal i �scal, eines 2.0, dinamització, 
prevenció i seguretat, participació i comunicació interna, etc.

SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC
I DE GESTIÓ ECONÒMICA DE L'ENTITAT
És un servei individualitzat ofert per una entitat especialitzada a resoldre dubtes en 
matèries d'àmbit legal com: constitució i dissolució d'associacions, regularització 
de l'entitat, confecció d'estatuts, obligacions �scals, gestió del voluntariat, assegurances, 
llei de protecció de dades, i gestió econòmica i comptabilitat.

PROPERES SESSIONS 2021 

?




