RELACIÓ DE CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS SUBSCRITS O CONDEDITS PER L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ORGANISME, ENTITAT
Direcció General d’Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa
(Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, Generalitat de Catalunya).
Direcció General d’Economia Social, el Tercer
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa
(Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, Generalitat de Catalunya).

Servei d’Ocupació de Catalunya.

Servei d’Ocupació de Catalunya.

Servei d’Ocupació de Catalunya.

Servei d’Ocupació de Catalunya.

Servei d’Ocupació de Catalunya.
Diputació de Barcelona- Serveis Socials.

CONCEPTE

IMPORT

PERÍODE

OBSERVACIONS

Subvenció salarial destinat a les persones
amb discapacitat contractades al Centre
Especial de Treball.

346.766,90 €

2016

Subvencions amb resolució
anual.

Subvenció de les Unitats de Suport a
l’Activitat Professional (USAP) de
treballadors amb discapacitat amb especials
dificultats.

194.566,70 €

2016

Subvenció amb resolució anual.

Subvenció per la realització d’acció
formativa amb compromís de contractació
(Forma i Insereix) de l’especialitat Operari
de Vivers i Jardins, dirigit a persones amb
discapacitat i trastorn mental de la comarca
del VO.

39.353,90 €

2016/2017

Finalitzat al juliol de 2017.

35.776,00 €

2016/2017

Finalitzat a l’agost de 2017.

93.059,81 €

2016/2017

Finalitzat al 31 de desembre de
2017.

11.000 €

2016/2017

Contractació d’una persona en
el departament de
comunicació.

18.160,80 €

2016/2017

Contractació de 2 persones per
a les brigades de jardineria.

2.495,29 €

2017

Subvenció puntual projecte
2017.

Subvenció per la realització d’acció
formativa FOAP de l’especialitat Operari de
Vivers i Jardins, dirigit a persones amb
discapacitat i trastorn mental de la comarca
del VO.
Projecte Gent molt Capaç dirigit a joves amb
discapacitat amb especials dificultats de la
comarca del VO, dintre de la convocatòria
de programes Singulars (Garantia Juvenil).
Subvenció salarial per a la contractació de
joves en pràctiques en el marc dels
programes de Garantia Juvenil.
Subvenció salarial per a la contractació de
joves sense formació en el marc dels
programes de Garantia Juvenil.
Programa de respir i lleure.

Ajuntament de Canovelles.

Servei de control d’estacionament de
vehicles en zona vermella.

34.934,36 €

Ajuntament de Cardedeu.

Servei de control d’estacionament de
vehicles en zona vermella.

47.148,75 €

Ajuntament de Cardedeu.

Servei de manteniment del verd urbà.

100.223,64 €

Ajuntament de La Garriga.

Servei de manteniment del verd urbà.

193.871,61 €

Ajuntament de La Garriga.

Servei de neteja del verd urbà.

67.200 €

Ajuntament de l’Ametlla.

Servei de manteniment de la jardineria
urbana.

57.147,05 €

Parcs i Jardins (Ajuntament de Barcelona).

Jardineria.

120.946,79 €

Ajuntament de les Franqueses.

Servei de manteniment de zones verdes i
arbrat viari.

Ajuntament de Granollers.

Servei de neteja i adequació del Parc Puig
de les Forques i del Cementiri Municipal.

ATLL CGCSA.

ATLL CGCSA.

ATLL CGCSA.

Servei de manteniment de la jardineria de
les plantes productives de la zona Nord
d’ATLL.
Servei de manteniment de les instal·lacions i
accessos de les instal·lacions de la xarxa
Nord d’ATLL.
Servei de manteniment de la jardineria de
les plantes productives de la zona centre
d’ATLL.

43.146,74 €

53.707,62 €

Febrer 2013febrer 2017
Nov 2013 –
nov 2017
(2+2)
Desembre
2016desembre
2017 (+2)
Agost 2016Agost 2020
Juny 2016Juny 2020 (+2)
Febrer 2013febrer 2017
Maig 2016abril 2018 (+2)
Novembre
2011novembre
2015 (+2)
Febrer 2015febrer 2017
(+18 mesos)

112.814,46 €

Gener 2015Gener 2018

70.320,95 €

Gener 2015Gener 2018

24.269,38 €

Gener 2015Gener 2018

En període de pròrroga.
En període de pròrroga.

En UTE amb MOIX jardineria.

En període de pròrroga.
En UTE amb Fundació Tallers.

En període de pròrroga.

