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Ref.: DGTP/SPCSC/DI/JD
Assumpte: Informe EECC 2016

INFORME ESTADÍSTIC
AJUDES AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I A LA TRANSPARÈNCIA EN
L’ACTIVITAT PÚBLICA
CONVOCATÒRIA 2016
ENTITATS CIUTADANES
1. Normativa reguladora

• Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es van aprovar les bases reguladores conjuntes de les
subvencions destinades a les entitats locals, entitats ciutadanes, centres valencians en l’exterior i
cases regionals d’altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, per al foment de la
participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública (DOCV núm. 7798, de
06.06.2016).

• Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen per a l’any 2016 subvencions destinades a les
entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la
transparència i l’accés a la informació pública (DOCV núm. 7832, de 20.07.2016).
2. Sol·licituds presentades
A la convocatòria s’han presentat 143 sol·licituds de subvenció: 123 sol·licituds corresponents
a associacions i fundacions, la qual cosa suposa el 86 per cent del total, i 20 sol·licituds corresponents
a federacions i confederacions, la qual cosa suposa el 14 per cent restant, i s'ha observat motiu
d’exclusió en quatre casos.

Tipus d'entitat ciutadana
Associacions i fundacions

Valor

Percentatge

123

86

Federacions i confederacions
TOTAL

20
143

14
100
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14%

Associacions
i fundacions
Federacions i
confederacions
86%

3. Sol·licituds presentades per tipologia del sol·licitant
En una convocatòria destinada a entitats ciutadanes, la tipologia dels sol·licitants és molt
diversa. Encara que s’ha intentat sistematitzar en grans grups, l’àmbit residual Altres se situa en
segona posició amb el 24 per cent de les entitats. En primer lloc, se situen les associacions de malalts o
col·lectius de suport a aquests amb un 36 per cent. El tercer lloc, amb un 9 per cent, l'ocupen les
associacions d’atenció a la infància, seguides de les associacions veïnals amb un 12 per cent. Cal
recordar que a aquest últim col·lectiu es dedicava, en exclusiva, una línia de subvenció.
Valor absolut

Percentatge

1. Associacions veïnals

12

8,39

2. Cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la CV

2

1,40

3. Entitats solidàries de voluntariat

7

4,90

4. Defensa dels drets de les dones

5

3,50

5. Defensa dels drets dels col·lectius LGTB i la diversitat sexual

1

0,70

Àmbits sectorials en què les entitats ciutadanes desenvolupen la seua activitat associativa:

6. Defensa del territori, el medi ambient i el patrimoni cultural

2

1,40

7. Atenció a persones amb problemes de salut i el seu entorn familiar i social

52

36,36

8. Defensa dels drets de les persones immigrants, refugiades i/o les minories ètniques

3

2,10

9. Entitats ciutadanes d'orientació confessional

1

0,70

10. Atenció a la infància i la joventut

13

9,09

11. Atenció a les persones majors

2

1,40

12. Defensa dels drets dels grups i col·lectius en risc d'exclusió

9

6,29

13. Altres
TOTAL
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34

23,78

143

100,00

Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010 València

8%
24%

1%
5%
3%
1%
1%

6%
1%
9%

36%

1%
2%

Veïns
Voluntariat
LGTBI
Salut
Confessional
Majors
Altres

CR
Dones
Territori
Immigrants
Infància
Exclusió

4. Sol·licituds presentades per província
En l'àmbit provincial es pot observar com la província de València concentra el 72 per cent de
les sol·licituds, seguit a molta distància per Alacant, amb un 15 per cent, i Castelló, amb tan sols el 13
per cent. Aquests resultats donen idea de la concentració de l’associacionisme a la província de
València.

Província
Alacant
Castelló
València
TOTAL

As sociacions / fundacions Fe de racions / confe de racions
Total
Valor abs olut Pe rce ntatge Valor abs olut Pe rce ntatge Valor abs olut Pe rce ntatge
20
2
22
16,26
10,00
15,38
13
5
18
10,57
25,00
12,59
90
13
103
73,17
65,00
72,03
123

100,00

20

100,00

143

100,00

15%

13%

Alacant
Castelló
València

72%

Si s’analitza per separat, la concentració és semblant en el cas de les associacions/fundacions
considerades individualment, amb un 73 per cent del total concentrades a la província de València.
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D'altra banda, aquesta tendència se suavitza en el cas de federacions/confederacions, amb un
65 per cent.
Asociacions / Fundacions

Federacions / Confederacions

16%

10%

11%

Alacant
Castelló
València

25%

Alacant
Castelló
València

65%

73%

5. Camp d’actuació del projecte
Les actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatius
se subdivideix en tres grans grups:
A) Accions en matèria de participació ciutadana (accions formatives, seminaris i jornades, foment de
la participació de col·lectius en risc d’exclusió social i/o digital, foment de l’ús de les TIC,
assessorament jurídic, butlletins i publicacions, altres).
B) Accions adreçades a la millora de la transparència (accions formatives, estudis o treballs
d’investigació, infraestructures tecnològiques al servei de la transparència, altres).
C) Foment de la cooperació interassociativa (xarxes ciutadanes, trobades associatives, fòrums
ciutadans, plataformes digitals, altres).
El quadre següent mostra en quins camps d’actuació han tingut més incidència els projectes
presentats. En un 94 per cent dels casos, s’actuava sobre la participació ciutadana, i en aquest cas
mostraven idèntics valors la millora de la transparència i la cooperació interassociativa, amb sengles
percentatges del 66 per cent. Aquest percentatge és molt semblant per al cas d’associacions i
fundacions, mentre que, per al cas de les federacions i confederacions, es mostren valors molt
semblants en els tres camps d’actuació amb percentatges entre el 80 i el 85 per cent.

Àmbits d'actuació

Associacions/fundacions
Valor
118

Percentatge

B) Millora de la transparència

Federacions/confederacions
Percentatge

95,93

Valor
17

79

64,23

C) Cooperació interassociativa

78

63,41

TOTAL

123

A) Participació ciutadana

Percentatge

85,00

Valor
135

16

80,00

95

66,43

17

85,00

95

66,43

20
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29%
A) Participació ciutadana
B) Millora de la transparència
C) Cooperació interassociativa

42%

29%

En el quadre següent s’analitza si els projectes han tingut incidència en més d’un dels àmbits
d’actuació. En més de la meitat dels casos, els projectes incideixen en els tres camps d’actuació. Al
contrari, només en una quarta part dels casos s’incideix en un únic camp d’actuació.

Àmbits d'actuació

Associacions/fundacions
Percentatge

0

Valor
3

1
2

Federacions/Confederacions
Percentatge

2,44

Valor
1

23

18,70

39

3

58

TOTAL

123

TOTAL
Percentatge

5,00

Valor
4

2

10,00

25

17,48

31,71

3

15,00

42

29,37

47,15

14

70,00

72

50,35

100,00

20

100,00

143

100,00

3%
17%

0
1
2

50%

29%
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6. Qualitat dels projectes presentats
Per a valorar els projectes s’ha tingut en compte el barem recollit en el resolc seté de la
Resolució de 13 de juliol de 2016. En primer lloc, es pot observar com només han suspés un 10 per
cent del total de projectes presentats, els quals són en la seua totalitat d’associacions i fundacions.
Quant als aprovats, un terç se situa per damunt de 70 punts, un altre terç entre 60 i 70 punts, que
constitueixen el que podríem denominar classe mitjana, i entorn del 25 per cent aprova però no arriba
als 60 punts. Quant a la tipologia, els projectes presentats per associacions de veïns són, en general, de
baixa qualitat i no s’ajusten als requeriments de la convocatòria.

Intervals de puntuació
> 90

Associacions/fundacions
Federacions/confederacions
TOTALS
Valor absolut Percentatge Valor absolut
Percentatge
Valor absolut Percentatge
2
1,63
0
0,00
2
1,40

80-90
70-80
60-70
50-60
< 50
No avaluat

7
23
40
33
15
3

5,69
18,70
32,52
26,83
12,20
2,44

5
7
5
2
0
1

25,00
35,00
25,00
10,00
0,00
5,00

12
30
45
35
15
4

8,39
20,98
31,47
24,48
10,49
2,80

TOTALS

123

100,00

20

100,00

143

100,00

10%

1% 8%
3%

21%
24%

> 90
80-90
70-80
60-70
50-60
< 50
No avaluat

31%

Si ho analitzem per separat, podrem veure com el grup d’associacions concentra els millors
projectes, és a dir, els de més de 90 punts. A més, el 60 per cent dels projectes se situa entre els 50 i els
70 punts. Al contrari, en les federacions aquest grup representa el 35 per cent.
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FEDERACIONS

ASSOCIACIONS

12%

2%2% 6%

5%
10%

19%

80-90
70-80
60-70
50-60
< 50

27%

25%

> 90

25%

No avaluat

35%

33%

7. Import de subvenció concedit
L’import global màxim establit en el resolc tercer de la Resolució de 13 de juliol de 2016, per
a finançar aquestes subvencions, puja a 271.310 euros (dos-cents, setanta-un mil, tres-cents deu euros),
a càrrec de l’aplicació pressupostària 22.02.01.112.90.4, línia S7310000, dels pressupostos de la
Generalitat per a l’exercici 2016.
Aquesta quantitat destina un 60 per cent a les federacions i confederacions, i el 40 per cent a
associacions i fundacions considerades individualment. En virtut d’això, i vist que l’import de la
convocatòria puja a 271.310 euros, a les federacions i confederacions els correspondrà un import total
de 162.786 euros, mentre que a les associacions i fundacions els correspondrà un import total de
108.524 euros.
En total, s’ha concedit la subvenció a 35 projectes, 20 per a associacions i fundacions, la qual
cosa suposa un 16 per cent de les sol·licituds presentades i el 17 per cent de la subvenció sol·licitada, i
15 per a federacions i confederacions, la qual cosa suposa un 75 per cent de les sol·licituds presentades
i el 72 per cent de la subvenció sol·licitada.

Grup
Associacions
Federacions
TOTAL

Sol·licituds
Nre. projectes Subvenció
123
633.456,01
20
226.242,91
143
859.698,92

Nre. projectes
20
15
35
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Concessió
Percentatge
Subvenció
16,26
108.524
75,00
162.786
24,48
271.310

Percentatge
17,13
71,95
31,56
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Si es considera la diferència entre la subvenció sol·licitada i la subvenció concedida,
s’apreciarà que només s’han cobert el 32 per cent de les necessitats, la qual cosa suposa un dèficit de
finançament de -588.388,92 euros, necessari per a cobrir la demanda.

32%

Concedit
Dèficit

68%

8. Conclusions
Una vegada realitzada l’anàlisi estadística de tipus qualitatiu referent a la convocatòria de
subvencions a entitats ciutadanes, exercici 2016, cal extraure les conclusions següents:
• En una convocatòria destinada a entitats ciutadanes, la tipologia dels sol·licitants és molt diversa.
Encara que s’ha intentat sistematitzar en grans grups, l’àmbit residual Altres se situa en segona posició
amb el 24 per cent de les entitats. En primer lloc, se situen les associacions de malalts o col·lectius de
suport a aquests amb un 36 per cent. El tercer lloc, amb un 9 per cent, l'ocupen les associacions
d’atenció a la infància, seguides de les associacions veïnals amb un 12 per cent. Cal recordar que a
aquest últim col·lectiu es dedicava, en exclusiva, una línia de subvenció.
• En l'àmbit provincial, es pot observar com la província de València concentra el 72 per cent de les
sol·licituds, seguit a molta distància per Alacant, amb un 15 per cent, i Castelló, amb tan sols el 13 per
cent. Aquests resultats donen idea de la concentració de l’associacionisme a la província de València.
• Les actuacions i els mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatius se
subdivideix en tres grans grups: a) Accions en matèria de participació ciutadana; b) Accions adreçades
a la millora de la transparència, i c) Foment de la cooperació interassociativa.
• En un 94 per cent dels casos, s’actuava sobre participació ciutadana, i en aquest cas mostraven
idèntics valors la millora de la transparència i la cooperació interassociativa, amb sengles percentatges
del 66 per cent.
8 de 15

Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010 València

• En més de la meitat dels casos, els projectes incideixen en els tres camps d’actuació. Al contrari,
només en una quarta part dels casos s’incideix en un únic camp d’actuació.
• Un terç dels projectes aprovats obté puntuacions per damunt de 70 punts; un altre terç entre 60 i 70
punts, que constitueix el que podríem denominar classe mitjana, i entorn del 25 per cent aprova però
no arriba als 60 punts. Quant a la tipologia, els projectes presentats per associacions de veïns són, en
general, de baixa qualitat i no s’ajusten als requeriments de la convocatòria.
• Si s’analitza per separat, es podrà veure com el grup d’associacions concentra els millors projectes,
és a dir, els de més de 90 punts. A més, el 60 per cent dels projectes se situa entre els 50 i els 70 punts.
Al contrari, en les federacions aquest grup representa el 35 per cent.
• L’import global de la convocatòria s’ha distribuït destinant un 60 per cent a les federacions i
confederacions i el 40 per cent a associacions i fundacions considerades individualment.
• En total, s’ha concedit la subvenció a 35 projectes, 20 per a associacions i fundacions, la qual cosa
suposa un 16 per cent de les sol·licituds presentades i el 17 per cent de la subvenció sol·licitada, i 15
per a federacions i confederacions, la qual cosa suposa un 75 per cent de les sol·licituds presentades i
el 72 per cent de la subvenció sol·licitada. En total, s’ha concedit subvenció a prop de la quarta part
dels projectes presentats, cosa que representa aproximadament la tercera part la subvenció sol·licitada.
• Si es considera la diferència entre les subvencions sol·licitades (859.698,92 euros) i les subvencions
concedides (271.310 euros), s’apreciarà que només s’han cobert el 32 per cent de les necessitats, la
qual cosa suposa un dèficit de finançament de -588.388,92 euros, necessari per a cobrir la demanda.
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9. Recomanacions

• En l’informe es constata l’existència d’un dèficit de finançament per a poder atendre les peticions de
subvenció dels projectes que han obtingut una valoració superior al mínim exigible. En conseqüència,
caldrà incrementar l’import màxim global de la línia pressupostària que cobreix aquestes ajudes en el
pressupost de la Direcció General de Transparència i Participació de futurs exercicis, i així possibilitar
el finançament de més projectes.

• La puntuació a obtindre pels projectes presentats s’obté de l’anàlisi i avaluació de la informació que
aporta l’entitat sol·licitant i que està recollida fonamentalment en el document Formulari de
presentació del projecte.
Per això es recomana que les entitats sol·licitants emplenen adequadament el formulari mencionat, i
que contesten tots els apartats d'aquest; també podran presentar, si escau, documents complementaris
que arrepleguen aquella informació que per limitació d’espai no s’haja pogut fer constar en el
formulari.

• Les entitats sol·licitants, en el disseny dels projectes, hauran d’adequar-se a l’objecte previst en les
convocatòries, i també tindre en compte els criteris de valoració definits en les bases reguladores
d’aquestes subvencions (Ordre 4/2016, de 3 de juny, DOGV núm. 7798, del 6 de juny). El major o
menor grau de compliment d’aquests criteris determinarà la puntuació final del projecte.
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ANNEX I.1. ASSOCIACIONS I FUNDACIONS
BENEFICIÀRIES DE LA SUBVENCIÓ
NÚM. EXP.

ASSOCIACIÓ

23/009/16

CONSELL DE LA
JOVENTUT DE
VALÈNCIA

23/078/16

ASSOCIACIÓ
CIUTADANIA I
COMUNICACIÓ ACICOM

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

1. Espai de cotreball
2. Guia d’associacionisme
3. Xarxa de corresponsals estudiantils
4. Xarxa de treball de dones joves
ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 5. Xarxa Jove de treball intercultural
JUVENIL. CONSELL DE LA JOVENTUT 6. Xarxa de treball “entitats juvenils amigues de
DE VALÈNCIA
persones refugiades”
7. Adaptació web
8. Canvi d’estatuts
9. Campanya de sensibilització 25 N
10. Estudi de necessitats de l’associacionisme valencià
1. Dones i cine
2. Manual imatge corporativa d’ACICOM
3. Conversacions obertes d’ACICOM
4. Dia Internacional del Dret a Saber
5. Manual per a la ciutadania informada II
6. Taller de ràdios associatives
7. Taller bricomunicació social
8. Càmera Ull
9. Presentació de l'informe sobre l’estat de la cultura a
Espanya
10. Campanya vídeos associacions valencianes
11. Concurs de creació audiovisual 2016
12. DiàlegsGO!
LA COMUNICACIÓ: FERRAMENTA 13. Taller d’Educomunicació
D'EMPODERAMENT DE LA
14. Cultura i censura i col·laboradors necessaris
CIUTADANIA
15. Mapa dels feminismes a València
16. El Color de la Corrupció
17. Jornades europees: joves, ciutadania, transparència
i lluita contra la corrupció
18. Anuari Mèdia Cat, els silencis mediàtics de 2015
19. La Xarxa de Comuns Democràtics a València
20. Nova estructura d’ACICOM
21.- Taller transparència per a associacions
22.- Taller obligacions legals per a associacions
23.- Xarxa d’entitats PV
24. Taller de ferramentes i experiències de participació
ciutadana
25. Difusió i publicitat de les activitats d’aquest
programa

1. Pla formatiu especialitzat per a les entitats juvenils
de Gandia
2. Portal de transparència
3. Servei d’informació i orientació a entitats juvenils
4. Servei d’informació juvenil
5. Pla d’imatge corporativa
6. Formació de grups de treball
CONSELL DELS
PLA DE PARTICIPACIÓ I
7. Reunions de la comissió permanent, plenàries
23/114/16
JOVES DE GANDIA
TRANSPARÈNCIA
d’entitats membres i assemblea
8. Promoció del voluntariat i de l’entitat
9. Promoció específica de les activitats
10. Pla anual d’activitats
11. Millora del pla d’avaluació
12. Pàgina web, correu electrònic, xarxes socials i
Whatsapp
13. Pla de comunicació
1. Activitats de suport emocional/psicològic i sanitàries
CASDA. ASSOCIACIÓ
EMPODERAMENT I CAPACITACIÓ
2. Gestions socials, administratives i laborals
CIUTADANA
BIO/PSICO/SOCIAL DE LES PERSONES
23/135/16
3. Activitats d’inserció i integració social en xarxes
CONTRA LA SIDA DE AMB VIH/SIDA PER A LA INTEGRACIÓ
pròpies o entitats alienes i/o col·laboradores
CASTELLÓ
I PARTICIPACIÓ SOCIAL
4. Activitats de formació sanitària i drets humans
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NÚM. EXP.

23/069/16

23/125/16

23/122/16

ASSOCIACIÓ

FUNDACIÓ VENT
DEL POBLE

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

5. Activitats participatives
1. Pla de participació i informació interna
2. Banc del temps - inserció laboral – emprenedoria
3. Pla de participació ciutadana i captació de nous
PROJECTE INTEGRAL PER A LA
socis
PARTICIPACIÓ DE JOVES EN SITUACIÓ
4. Play in the street. Trobada participativa a Benicalap
DE RISC
5. Joc/APP Europia
6. Servei de suport i assessorament a les joves i als
joves

1. Jornades participatives pel valencià
2. Campanya per al foment de la participació: “Amics i
PLA ESTRATÈGIC PER AL FOMENT DE amigues d'Escola Valenciana”
FUNDACIÓ ESCOLA
LA PARTICIPACIÓ I LA
3. Assessorament en drets lingüístics
VALENCIANA
TRANSPARÈNCIA
4. Disseny i difusió de la informació del Premi
Sambori
5. Renovació del lloc web
1. Pla de formació per a associacions: cap a un nou
model associatiu
FUNDACIÓ HORTA
CENTRE RECURSOS DE REFORÇ
2. Servei d’assessorament per a associacions
SUD
D'ASSOCIACIONS I LA PARTICIPACIÓ
3. Edició revista Papers Associatius
4. Campanya foment de l’associacionisme

1. Formació per a l’acció del voluntariat social
2. Sensibilització i participació ciutadana
3. Accions de transparència de l’entitat
CIUTADANIA ACTIVA: ACCIONS DE
INICIATIVES
4. Implicació activa de les persones sòcies de l’entitat
23/023/16
PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA EN
SOLIDÀRIES
5. Implantació, seguiment i avaluació del Pla d’igualtat
IS
d’iniciatives solidàries
6. Aula obert@: noves tecnologies i informació de
treball per a persones en risc d’exclusió
1. Difusió
IMECO, ASSOCIACIÓ.
IPRACOP: INFORMA'T, PARTICIPA,
2. Formació
INSTITUT DE
RELACIONA'T, ASSOCIA'T I COOPERA
23/063/16
3. Assessorament
MEDIACIÓ I
DES DE LA TRANSPARÈNCIA I
4. Consolidació accions i resultats. Aprofitament
CONCILIACIÓ
L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ
impacte

23/110/16

23/075/16

1. Estudi de la realitat (mostra 95)
2. Disseny del projecte de participació ciutadana
3. Assessorament a les persones associades
AVAPREM.
4. Espai d’informació i comunicació entre famílies
ASSOCIACIÓ
ASSESSORAMENT A LA CIUTADANIA 5. Creació de materials (informació, difusió i
VALENCIANA DE
CAP A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA divulgació)
PARES DE XIQUETS
6. Espai de sensibilització i conscienciació en matèria
PREMATURS
de participació ciutadana
7. Difusió del projecte. Visibilització
8. Avaluació projecte / impacte
1. Terratrémol d’idees
2. Inventari de tasques i/o recursos
AMPA COL·LEGI
3. Elaboració de mapa de participants
PÚBLIC HUMANISTA
L'HORT DEL MEU COLE
4. Definició de rols individuals
MARINER
5. Autodiagnòstic, debat, planificació d’accions i
difusió del projecte

1. Jornades de participació ciutadana i associacionisme
2. Campanya informativa “Dóna ales a la teua
DÓNA ALES A LA TEUA SOLIDARITAT:
solidaritat”
PSICÒLEGS SENSE PARTICIPA-HI PEL DRET A L'ATENCIÓ
23/113/16
3. Taller participatiu de metodologies de mobilització i
FRONTERES
PSICOLÒGICA PER A TOTES LES
incidència en drets
PERSONES
4. Vídeo documental Rescatamos a las personas
5. Taller sobre drets de les dones i equitat de gènere
1. Jornades “Abordatge multidisciplinari en les
ASSOCIACIÓ DE
persones amb DCA i les seues famílies”
DANY CEREBRAL
PARTICIPACIÓ I FOMENT DE
2. Exposició cultural “La mirada del dany cerebral”
ADQUIRIT DE LA
23/098/16
L'ASSOCIACIONISME EN PERSONES 3. Participació activa de socis a través de la
PROVÍNCIA
AMB DCA
sensibilització i captació
D'ALACANT
4. Assessorament i acreditació d’un sistema de gestió
(ADACEA ALACANT)
de qualitat
23/101/16

ASSOCIACIÓ D'OCI
OCUPACIONAL PER

PARTICIPACIÓ TRANSPARENT
CIUTADANA
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1. Foment de la transparència
2. Foment de la participació ciutadana
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Passeig de l'Albereda, 16
46010 València

NÚM. EXP.

ASSOCIACIÓ

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA AMB JOVES
IMMIGRANTS. EINES INNOVADORES
PER A LA PROMOCIÓ DE LA
CIUTADANIA INTERCULTURAL

1. Taller “Associacionisme juvenil, participació i
ciutadania intercultural”
2. Curs Vídeo Participatiu. Eines audiovisuals per a la
sensibilització i la promoció de la convivència
intercultural
3. Intervenció urbana en el barri amb joves autòctons i
immigrants, grafit, art guia de carrers i diversitat
cultural”

A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

23/107/16

ASSOCIACIÓ
INTEGRA2 MÓN

23/143/16

ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE
PERSONES AMB
ALZHEIMER DE
VILLENA I
COMARCA

23/141/16

ANDE COMUNITAT
VALENCIANA
(ASSOCIACIÓ
NACIONAL
D'ESPORTS
ESPECIALS)

23/134/16

FUNDACIÓ
ALZHEIMER
SALOMÉ MOLINER

23/126/16

ASSOCIACIÓ
PARKINSON
GANDÍA-SAFOR

23/008/16

ASSOCIACIÓ CÍVICA
VALENCIANA
TIRANT LO BLANC

DONANT SUPORT A
L'ASSOCIACIONISME

PARTICIPAR-HI NO TÉ EDAT

1. Revista La Brújula: Juntos Somos más Fuertes
2. Taules divulgatives i de transparència a Villena i
comarca
3. Curs d’alfabetització digital per a socis majors i
cuidadors de persones amb Alzheimer
1. Guia de participació activa i voluntariat de les
persones majors
2. Curs de formació en TIC i participació “No és tard
per a connectar-se”
3. Curs de formació sobre participació, voluntariat,
associacionisme i treball en xarxa
4. Activa’t com a voluntari
5. Creació d’un punt d’informació
6. Accions per a la coordinació
7. Curs de formació en noves tecnologies

1. Recollida d’informació d’interés
2. Realització de contactes amb les organitzacions o
PORTAL WEB
persones amb interés en el portal
3. Disseny del portal FASM
4. Formació respecte a l’ús del portal
1. Coordinació i col·laboració amb mitjans de
comunicació comarcals
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL 2. Tallers didàctics, curs de cuidadors i taller
EN PARKINSON
“Desmuntant mites”
3. Promoció i desenvolupament d’esdeveniments
4. Foment de la difusió i la transparència

PROGRAMA DE FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA ACV
TIRANT LO BLANC 2016
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1. Cicle de tertúlies i presentacions de llibres
2. Espai de recursos valencians
3. Cicle 25 abril #somiensagradaser valencians i
valencianes
4. V Trobada #dospuntzero
5. XXVI Universitat del Tirant: congrés sobre noves
formes de participació política
6. Centre d’informació juvenil
7. Treball en xarxa
8. Web i xarxes socials
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Passeig de l'Albereda, 16
46010 València

ANNEX I.2. FEDERACIONS I CONFEDERACIONS
BENEFICIÀRIES DE LA SUBVENCIÓ
NÚM. EXP.

23/051/16

ASSOCIACIÓ

CONFEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
(CAVE – COVA)

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

1. Servei de Mediació Veïnal (SMV)
2. Projecte Entreveïns
3. Campanya “Per una AP-7 gratuïta. Ja!
ADAPTACIÓ DEL MOVIMENT VEÏNAL 4. Primera acollida, acompanyament i
VALENCIÀ A LA PARTICIPACIÓ
mediació intercultural a la població
CIUTADANA DEL SEGLE XXI
immigrant
5. Polítiques inclusives i d’igualtat
6. Les Corts als nostres barris
7. Volem l'Albufera i la volem nostra

1. Formació per a la participació
voluntària en el teixit associatiu de l'VIH i
la sida a la Comunitat Valenciana
CALCSICOVA - COORDINADORA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN
2. Reunions de les comissions sectorials
D'ASSOCIACIONS D'VIH I SIDA
XARXES D'ORGANITZACIONS EN
23/032/16
de treball
DE LA COMUNITAT
RESPOSTA A L'VIH, LA SIDA I
3. Cursos de formació per al treball en
VALENCIANA
L'HEPATITIS
xarxa
4. Activisme 3.0. Actualització i
manteniment de web i xarxes socials
1. Formació a associacions de persones
sordes per a fomentar la bona gestió
associativa
FOMENT DE LA BONA GESTIÓ I
2. Millora de la gestió interna i la
FEDERACIÓ DE PERSONES
TRANSPARÈNCIA DEL MOVIMENT participació dels usuaris
23/005/16
SORDES DE LA CV (FESORD CV) ASSOCIATIU DE PERSONES SORDES 3. Adaptació a la llengua de signes de la
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
llei de transparència i bon govern
4. Taller de tecnologia bàsica adreçada a
persones sordes amb dificultats
comunicatives

23/085/16

PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIAT CV

PROJECTE 2016 AMB DIRECCIÓ
GENERAL DE TRANSPARÈNCIA,
RESPONSABILITAT SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

23/093/16

CENTRE RURAL D'INFORMACIÓ
EUROPEA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

FÒRUM RURALIA 2016 – FÒRUM
RURAL VALENCIÀ

23/079/16

FEDERACIÓ CJ DON BOSCO C.
VALENCIANA

PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DELS JOVES I DE LES
JOVES

23/065/16

XARXA PER LA INCLUSIÓ
SOCIAL C. VALENCIANA – EAPN
COMUNITAT VALENCIANA

EAPNCV.ORG, XARXA EN LÍNIA DE
PARTICIPACIÓ PER A LA INCLUSIÓ
SOCIAL

23/077/16

COCEMFE VALÈNCIA,
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA I
ORGÀNICA DE LA PROVÍNCIA

1. Donar suport a la gestió de les ONG per
a desenvolupar el seu projecte associatiu
2. Fomentar la transparència
3. Incrementar el nombre de persones que
ens sol·liciten pertànyer a una associació
4. Facilitar l’enfortiment de les entitats
1. Cicle de 12 jornades comarcals
2. Trobades prèvies Fòrum Ruralia
3. Fòrum Ruralia 2016
4. Creació de les eines necessàries per a la
comunicació, coordinació i
desenvolupament de les actuacions
1. Curs de formació en promoció de
l’associacionisme per a joves
2. Jornades de formació sobre
transparència i associacions
3. Pla de comunicació social de la
Federació CJ Don Bosco CV
4. Guia de gestió d’associacions per a
secretaris novells
5. Curs de formació sobre noves formes
de participació juvenil
1. Formació per al disseny de l’espai web
EAPNCV.org
2. Disseny i creació de l’espai web
EAPNCV.org
3. Formació per a la presentació i gestió
de l’espai web EAPNCV.org

1. Reunions mensuals de treball entre
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
associacions amb discapacitat i sense
ASSOCIATIVA ENTRE CIUTADANIA I 2. Difusió de la informació
DISCAPACITAT
3. Trobada d’intercanvi entre associacions
amb discapacitat i sense del barri
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NÚM. EXP.

ASSOCIACIÓ

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

ADAPTACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA ALS NOUS TEMPS

1. Ús de l’administració electrònica en les
entitats ciutadanes com a canal
participatiu i de transparència. Ús de les
TIC com a ferramenta de treball
2. Assessorament, gestió i adaptació de les
entitats ciutadanes per a una millor gestió
interna de les seues associacions i
associats amb adaptació a les noves lleis
3. Formació de les entitats ciutadanes i els
seus associats
4. Participació ciutadana amb actes de
commemoració del 20é aniversari de la
federació
5. Jornades saludables i sanitàries

DE VALÈNCIA

23/056/16

23/028/16

23/096/16

FEDERACIÓ COORDINADORA
D'ENTITATS CIUTADANES DE
CASTELLÓ (COASVECA)

1. Pla de noves tecnologies 2016
2. Tallers de comunicació amb
l’Administració, assessorament jurídic
amb les AV i participació ciutadana
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS ACCIÓ PARTICIPATIVA, NT FORMACIÓ
3. Taller d’habilitats socioprofessionals
DE VEÏNS DE VALÈNCIA
I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS
per a persones amb discapacitat i
diversitat funcional
4. Gabinet de premsa. Visibilització
5. Actualització documental i d’arxiu
1. Gestionar els recursos de voluntariat
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ I
esportiu
ESPORT COMBINAT DE LA
ENTITAT TRIVOLUNTARIAT
2. Promoure i difondre la labor dels
COMUNITAT VALENCIANA
organitzadors i la figura del voluntari

23/097/16

COCEMFE ALACANT,
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
DE DISCAPACITATS FÍSICS DE
LA PROVÍNCIA D'ALACANT

DINAMITZACIÓ D'ACCIONS
COCEMFE ALACANT: PER
L'ASSOCIACIONISME I LA
PARTICIPACIÓ

23/025/16

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

TEIXINT XARXES PER A
TRANSFORMAR LA SOCIETAT

23/142/16

FEDERACIÓ PROVINCIAL
D'AMES DE CASA
CONSUMIDORS I USUARIS
D'ALACANT

ENFORTIMENT, REFORÇ I IMPULS
DEL TEIXIT ASSOCIATIU

1. Renovació i posada al dia de la pàgina
web de COCEMFE Alacant
2. Elaboració, aprovació i
desenvolupament del nou pla estratègic
2016-2019
3. Cursos i/o tallers de formació per a
l’equip tècnic i/o representants de les
entitats i de la federació
1. Fòrum de la ciutadania: participació i
associacionisme com a eines de
transformació social
2. Campanya promoció de noves eines en
la gestió diària. Transparència en les
associacions
3. Campanya de foment de
l’associacionisme ciutadà
1. La importància de la gestió en les
entitats no lucratives
2. Implantació de la llei de transparència

1. Sessió informativa inicial
2. Sessió formativa
FEDERACIÓ EMPRESARIAL
PLA ESTRATÈGIC PARTICIPAT PER A 3. Sessions participatives – World Café
23/095/16 COMARCA DEL ALTO PALANCIA
LA FECAP
4. Sessió informativa sobre les
(FECAP)
conclusions dels tallers
5. Seguiment del procés
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