CONVENIS SUBSCRITS AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - ANY 2016
Aplicació
Pressupostària

CONVENIS 2016

Títol:

Objecte:

Serveis que regula el
conveni:

Data subscripció:
Data entrada en vigor:
Data extinció

Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials, altres programes relatius
al benestar social i polítiques d'igualtat
Concretar els acords generals per el període 2016-2019 del CP per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, quant a la prestació i
el finançament dels serveis inclosos en el document, i establir els eixos
estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d'avaluació i
el finançament que permetin major eficiència i eficàcia en la gestió.
Serveis Socials bàsics: Ajuts d'urgències socials
Serveis Socials bàsics: Professionals equips bàsics (TS i ES)
Serveis Socials bàsics: Referent comunitari
Serveis Socials bàsics: SAD dependència
Serveis Socials bàsics: SAD Social
Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents:
Centres Oberts
Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents:
Programes diürns preventius risc social
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i
per als seus fills i filles
Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió
Programa d'inclusió socials
Servei de transport adaptat
Serveis d'Atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)
Serveis d'Atenció a la infància i a l'adolescència (SIFE)
Programa d'atenció social a persones afectades pel VIH/sida
Programes d'atenció social a persones amb drogodependències
Acció comunitària: Programa de desenvolupament comunitari
Atenció al poble gitano: Programa de mediació sociocultural
Oficines joves i serveis especialitzats d'emanciapació
Activitats o projectes adreçats a joves
Actuacions en matèria d'accessibilitat
Posada en funcionament d'un Punt de Voluntariat municipal o comarcal
03/10/2016
01/01/2016
31/12/2019

Conté clàusula de garantia (art. 57 bis de la Llei 7/1985)
* Dades estimades segons informació a 01/12/2016
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Import total Drets pendents
despesa
de cobrament

Obligacions
pendents de
pagament

143.954,00
1.600.707,36
42.450,75
1.326.059,00
1.016.762,18

136.756,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

66.113,22 €
0,00 €
0,00 €
220.320,75 €
182.807,19 €

39.288,00

35.359,20 €

22.357,05 €

59.000,00

53.100,00 €

59.000,00 €

50.700,00

48.165,00 €

0,00 €

113.519,00
80.697,52
44.141,75
369.666,00
19.401,00
15.082,68
15.082,68
65.000,00
15.000,00
20.000,00
18.000,00
16.705,75
3.000,00

99.294,00 €
76.662,64 €
41.934,63 €
21.866,20 €
17.460,90 €
7.164,27 €
7.164,27 €
61.750,00 €
14.250,00 €
19.000,00 €
17.100,00 €
15.870,46 €
2.850,00 €

6.409,50 €
13.115,59 €
0,00 €
3.300,00 €
0,00 €
1.527,01 €
0,00 €
13.057,34 €
1.000,00 €
19.325,21 €
9.772,60 €
1.800,00 €
900,00 €

CONVENIS SUBSCRITS AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - ANY 2016
Aplicació
Pressupostària

CONVENIS 2016

Títol:

Addenda al Conveni entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, signat el 10/11/2014, per al
manteniment del servei tècnic de Punt de Trobada al Partit Judicial de Terrassa

Objecte:

Col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família, a través de la
Secretaria de Família, i l'Ajuntament de Terrassa, per al manteniment del Servei
tècnic de punt de trobada a Terrassa

Data subscripció:
Data entrada en vigor:
Data extinció

18/09/2015
01/01/2016
31/12/2016

Import total Drets pendents
despesa
de cobrament

66.672,37

Conté clàusula de garantia (art. 57 bis de la Llei 7/1985)
* Dades estimades segons informació a 01/12/2016
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66.672,37 €

Obligacions
pendents de
pagament

0,00 €

CONVENIS SUBSCRITS AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - ANY 2015
Import total
despesa

Drets pendents
de cobrament (*)

Obligacions
pendents de
pagament (*)

Serveis Socials bàsics: Professionals equips bàsics (TS i ES)

1.577.348,40 €

157.734,84 €

0,00 €

Serveis Socials bàsics: SAD Social

1.016.756,94 €

101.675,70 €

0,00 €
0,00 €

CONVENIS 2015

Títol:

Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-2015 per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social
i Família i l'Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat subscrit l'any 2012.

Objecte:

Concretar els acords generals per a l'exercici 2015 del Contracte programa per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrits per les parts el 12
de juny de 2012.

Serveis Socials bàsics: Referent comunitari

42.030,35 €

4.203,08 €

1.629.718,00 €

0,00 €

0,00 €

143.954,00 €

7.197,70 €

0,00 €

88.800,00 €

8.880,00 €

0,00 €

345.348,00 €

34.534,80 €

0,00 €

15.082,68 €

754,13 €

0,00 €

15.082,68 €

754,13 €

0,00 €

50.700,00 €

2.535,00 €

0,00 €

94.431,00 €

4.871,55 €

0,00 €

Programa d'inclusió socials

80.697,52 €

4.034,88 €

0,00 €

Servei de transport adaptat

40.149,29 €

2.007,46 €

0,00 €

Serveis d'informació i atenció a les dones - SIAD

46.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Acció comunitària: Plans de desenvolupament comunitari

65.000,00 €

3.250,00 €

0,00 €

Atenció al poble gitano: Mediador gitano

15.000,00 €

750,00 €

0,00 €

Servei d'Oficines Joves

20.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Serveis Socials bàsics: SAD dependència
Serveis Socials bàsics: Ajuts d'urgències socials
Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents:
Programa d'atenció social i educativa davant les situacions de risc
Equips d'Atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)
Programa d'atenció social a persones afectades pel VIH/sida
Serveis que regula el conveni: Programes d'atenció social a persones amb drogodependències
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per
als seus fills i filles
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades

Data subscripció:

16/05/2015

Data entrada en vigor:

01/01/2015

Data extinció

31/12/2015

Conté clàusula de garantia (art. 57 bis de la Llei 7/1985)
* Dades estimades segons informació a 01/12/2016

Página 3 de 4

CONVENIS SUBSCRITS AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - ANY 2015

CONVENIS 2015

Títol:

Objecte:

Conveni entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, per al manteniment del servei tècnic de Punt de
Trobada al Partit Judicial de Terrassa
Col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família, a través de la
Secretaria de Família, i l'Ajuntament de Terrassa, per al manteniment del Servei tècnic
de punt de trobada a Terrassa

Data subscripció:

10/11/2014

Data entrada en vigor:

01/01/2015

Data extinció

31/12/2015

Conté clàusula de garantia (art. 57 bis de la Llei 7/1985)
* Dades estimades segons informació a 01/12/2016

Página 4 de 4

Import total
despesa

Drets pendents
de cobrament (*)

Obligacions
pendents de
pagament (*)

66.672,37 €

0,00 €

0,00 €

