Detall dels ajuts per convenis i prestacions de serveis atorgades a la Unió General de Treballadors de Catalunya. Exercici 2016.
SECRETARIAT NACIONAL DE CATALUNYA

Ajuts atorgats durant l'exercici 2016
Ens concedent

Generalitat de Catalunya

Compensació per a la participació institucional
Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Departament/Organisme
Import

Departament d'Empresa i Ocupació

1.254.088,11

Sistema de Suport a la participació institucional de la UGT de Catalunya: La UGT de Catalunya, en
tant que sindicat més representatiu i agent social, té assignada la responsabilitat de participar en les
qüestions públiques del país. Aquest paper li confereix la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS). El desenvolupament de la feina de
participació en els àmbits institucionals, consisteix en la defensa interessos dels treballadors i
treballadores, i de la societat en general, en temes com l'ocupació, la salut, l’educació, la política
industrial, la mobilitat de les persones, les polítiques d’atenció a les persones amb dependència, les
d’habitatge, etc. Aquest mecanisme l'articulen les diferents administracions i la legislació vigent, creant
espais de participació i assessorament, en els que els agents socials tenen un paper explícit i
reconegut.
A la UGT, els i les representants institucionals suposen una autèntica xarxa que necessita, alhora, el
suport i l’assessorament tècnic i un sistema d’informació adequat per poder exercir la seva feina en les
millors condicions possibles. Es tracta de més de 600 àmbits institucionals als diferents organismes.

Ens concedent

Convenis per prestacions finalistes de serveis a les administracions
Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Departament/Organisme
Import

Departament d'Empresa i Ocupació

Generalitat de Catalunya

Depart. De Benestar Social i Familia

Departament de la Presidència

352.399,27

3.000,00

10.000,00

Projecte amb actuacions referides i vinculades amb la promoció de l’acció sindical en l’àmbit de
la negociació col•lectiva i les relacions laborals. Té com a objectiu general que la nostra organització
sindical es doti dels recursos necessaris per a dur a terme les activitats dirigides la negociació
col•lectiva com a eina bàsica reguladora de les condicions de treball dels treballadors i treballadores.
L’assessorament jurídic és l’instrument tècnic que garanteix l’atenció al conjunt de treballadors i
treballadores, com a complement de l’acció sindical desenvolupada per la nostra organització. Aquesta
atenció ha de ser homogènia i amb nivells de qualitat similars per al conjunt del territori català, i per tant
integrada en la política d’atenció i serveis que tingui establerta la UGT de Catalunya.
Xerrades per la gent gran "Com volem ser cuidats?":L’objectiu general d'aquesta activitat, ha estat
oferir als destinataris coneixements i vies d’aprofitament del seu temps lliure a la nova etapa que
s’apropa o que ja hi viuen, de manera que valorin positivament els avantatges que a les seves vides els
hi ofereix i contribuir a la prevenció del que es denomina com la síndrome de la jubilació.
Els objectius específics de les xarredes han estat:
-Informar i sensibilitzar a la població adulta sobre aspectes legals de la tercera edat.
-Estratègies per afrontar el canvi de distribució del temps lliure.
-Aspectes de Seguretat ciudadana.
Aquesta activitat respon a una sèrie d’aspectes i necessitats de les persones grans que ajuden a ferles actives i a que continuïn mantenint una vida activa i social, passada l’etapa laboral.

Les Notícies de llengua i treball és la publicació cultural de la UGT de Catalunya. Revista de
difusió i reflexió cultural des de la perspectiva sindical. Té un caràcter gràfic, de periodicitat semestral i
amb un ample tiratge d'exemplars. Consta d’una secció de memòria històrica que progressivament
guanya en gruix. Així, esdevé un instrument important del nostre treball de recuperació de la memòria
històrica perquè a través de la seva àmplia difusió ens permet arribar a molta gent.
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Ens concedent

Departament/Organisme

Institut Català de les Dones

Depart. De Benestar Social i Familia

Import

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris

10.000,00

SIAM (Servei d’Informació, Assessorament i Mediació per dones): És un servei d'atenció per a
dones, atès per un equip especialitzat, amb la tasca principal de prevenir i reduir els danys específics
ocasionats per la desigualtat de gènere dins dels àmbits laboral, familiar i de violència masclista. Es
tracta d’un servei basat en l’acolliment, l’assessorament, la informació, el suport jurídic, i
l’acompanyament durant el procés. Les consultes s’efectuen de manera presencial, telefònica o a través
del correu electrònic. Un dels preceptes bàsics del SIAM és la absoluta confidencialitat amb la qual es
treballa. El SIAM també és una eina de sensibilització i capacitació sobre la igualtat d’oportunitats i no
discriminació vers les dones en l’àmbit laboral .Entre les actuacions més destacades d'aquest programa
trobem l'organització d'actes i la difusió d'informes, guies i altres materials d'elaboració pròpia sobre la
situació actual de les treballadores i propostes per a assolir la igualtat real entre dones i homes.

80.188,60

Servei Institucional i Social (SIS): Es tracta d'un servei ofert a la ciutadania, a través del qual personal
tècnic de la UGT de Catalunya ofereix assessorament i orientació davant de diferents problemàtiques
socials que poden patir els usuaris i usuàries: Serveis Socials i atenció a la dependència; Suport a les
famílies; Salut i drogodependències; Discapacitats, Gent Gran, Lluita per la no-discriminació per raons d’
orientació i identitat sexual; Diversitat i drets humans. El SIS és un servei amb una important trajectòria i
arrelament al territori, per una banda amb base provincial (Barcelona, Girona,Lleida, Tarragona), on el
servei ha esdevingut referent per a la ciutadania a l’hora de fer arribar les seves demandes socials. El
número total de consultes ateses aquest 2016 pel Servei Institucional i Social (SIS) ha estat de 850 al
conjunt de tot el territori; el personal tècnic que s'ocupa de l'atenció s'ha coordinat en les diferents
oficines amb l’objectiu de compartir experiències i ampliar coneixements.

Generalitat de Catalunya

Depart. De Benestar Social i Familia

Departament de Cultura

2.000,00

25.000,00

Empodera't: El projecte Empodera’t! té com a objectiu primordial assolir la promoció social d’aquelles
persones i col•lectius més vulnerables per tal que assoleixin una major visibilitat i protagonisme dins de
la nostra societat. En aquest sentit, el projecte pretén fer visible les situacions de discriminació, apropant
i augmentant la participació i implicació sindical d'aquelles persones que pateixen discriminacions
laborals i socials per raó de sexe, edat, raça, ètnia, origen, orientació sexual, identitat de gènere i/o
ideologia.
Assessorament linguístic i Organització de sessions de sensibilització sobre l'ús del català. Pel
que fa a l’assessorament lingüístic, el servei ha corregit més de tres mil fulls en català, amb una mitjana
de vint consultes telefòniques setmanals ateses, i ha traduït desenes de documents administratius,
entre els quals correspondència institucional, convenis i acords laborals d'àmbit sectorial i d'empresa.
Aquest 2016 hem portat a terme la tercera i part de la quarta edició del «Situa’t i practica el català», un
programa de sensibilització, aprenentatge bàsic i pràctica de la llengua catalana. S’adreça a les
persones nouvingudes establertes a Catalunya que entenen el català, però que encara no s’han llençat
a parlar-lo. L’objectiu de l’activitat és oferir un marc d’aprenentatge i pràctica real de vocabulari i
fraseologia bàsica relacionada amb els entorns més quotidians, especialment el relatiu al món laboral, el
de la sanitat, l’educatiu i el de l’Administració.
Enguany hem organitzat nous tallers «Eines de català en línia» adreçats a diferents usuaris del Servei
Lingüístic, adreçats al personal administratiu, tècnic i responsables d’organismes vinculats al sindicat.
D’altra banda, en el marc del suport lingüístic i dinamització dels projectes de la Confederació de
Treballadors Autònoms de Catalunya-UGT de Catalunya, hem actualitzat i ampliat els continguts del
recurs en línia Eines de català per a autònoms, adreçat als treballadors autònoms nouvinguts. També
hem organitzat una sessió de recursos lingüístics en línia per a advocats tant de les diferents
federacions com del Gabinet Jurídic del sindicat. Hem continuat col·laborant amb el Centre de Formació
de persones adultes Maria Rúbies, vinculat a la UGT de Catalunya des de la seva creació. El centre
ofereix classes presencials de català, amb hores complementàries d’autoformació, i dona suport
permanent a les activitats d’intercanvi i voluntariat lingüístic.
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Ens concedent

Departament/Organisme

Import

Serveis Generals

206.772,00

Acció Social i Ciutadania

30.500,00

Acció Social i Ciutadania

2.400,00

Acció Social i Ciutadania

2.500,00

Ajuntament de Barcelona

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Plataforma Sindical Prioritària. Es tracta d'un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona pel qual
s'estableix un espai de concertació permament en la que es tracten les qüestions relatives a la situació
del mercat de treball, i es cerquen i implementen accions dirigides a millorar l'ocupació de qualitat a la
ciutat. En aquest sentit, les organitzacions sindicals i l'Ajuntament desenvolupen les accions i
campanyes acordades.
Desenvolupament de diverses accions en l'àmbit del benestar social i l'acció comunitària per al
foment de la solidaritat i la reducció de les desigualtats socials. Serveis i activitats per a la millora de la
qualitat de vida, l'increment del benestar social i l'enfortiment de la cohesió de la ciutat.
Xerrades per la gent gran "Com volem ser cuidats?":L’objectiu general d'aquesta activitat, ha estat
oferir als destinataris coneixements i vies d’aprofitament del seu temps lliure a la nova etapa que
s’apropa o que ja hi viuen, de manera que valorin positivament els avantatges que a les seves vides els
hi ofereix i contribuir a la prevenció del que es denomina com la síndrome de la jubilació.
Els objectius específics de les xarredes han estat:
-Informar i sensibilitzar a la població adulta sobre aspectes legals de la tercera edat.
-Estratègies per afrontar el canvi de distribució del temps lliure.
-Aspectes de Seguretat ciudadana.
Aquesta activitat respon a una sèrie d’aspectes i necessitats de les persones grans que ajuden a ferles actives i a que continuïn mantenint una vida activa i social, passada l’etapa laboral.
Empodera't - Drets Civils: Es tracta d'un projecte de sensibilització, capacitació i participació en
matèria d'igualtat i no discriminació de les persones i col·lectius més vulnerables de la nostra societat.
Amb aquest projecte, la UGT de Catalunya ha continuat lluitant contra qualsevol forma de discriminació i
potenciant la igualtat d’oportunitats d’aquelles persones i col•lectius més vulnerables que estan presents
a la nostra societat. La nostra posició privilegiada com a sindicat, i el nostre treball directe amb les
persones han estat uns recursos importants per a poder impulsar accions adreçades a promoure la
igualtat d'oportunitats i a prevenir discriminacions dins l'àmbit laboral.
Empodera’t! és un projecte que dota d’eines a aquelles persones i col•lectius que es troben en situació
de discriminació, les empoderar i facilitar espais de participació que afavoreixin la promoció i la cohesió
social. El projecte fomenta la lluita contra les discriminacions en l’àmbit laboral, donant eines de
detecció, prevenció i intervenció.

SIAM: El SIAM, Servei d’Informació Assessorament i Mediació per a les dones, és un servei d’atenció
social centrat en el treball directe amb dones en el marc de la xarxa de recursos al servei de les dones
que es troben en situació de violència a Barcelona. L’any 2002 la UGT de Catalunya, a través de
l’anterior Secretaria de Polítiques de Dona i Igualtat, engegà el SIAM, com a projecte pioner d’atenció i
promoció social de les dones: adreçant-se a la societat en general, i alhora a les dones que formen part
de l’organització com a representants sindicals.

Acció Social i Ciutadania

3.700,00

Serveis Generals

40.000,00

Medi Ambient

2.000,00

D’aquesta manera, el SIAM ha esdevingut un instrument que contribueix a solucionar els problemes
més immediats de les dones que s’hi apropen mitjançant la informació i l’assessorament. El Servei
s’alimenta de la posició privilegiada de la UGT de Catalunya pel que fa al coneixement dels drets de les
persones treballadores. Així mateix, el projecte també reverteix en l’adequació de les propostes de la
UGT de Catalunya en matèria d’igualtat en diferents àmbits, tant en la negociació col·lectiva com en les
polítiques públiques.

Activitats de control i seguiment en matèria de seguretat i salut en el treball, en obres de la ciutat de
Barcelona
Projecte de Sensibilització i Informació Ambiental: Edició de material divulgatiu per conscienciar i
sensibilitzar als treballadors i treballadores i a tota la població en general, de la problemàtica que
actualment pateix el medi ambient com a conseqüència de les nostres actuacions per tal de promoure
un desenvolupament més sostenible a tot el territori.
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Ens concedent

Departament/Organisme

Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local

Import

80.000,00

Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local

16.000,00

Gerència de Serveis de Medi Ambient

25.119,60

Diputació de Barcelona

Àrea de Presidència

20.000,00

Àrea d'atenció a les persones

1.023,82

Ens concedent

Departament/Organisme

Import

Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales

Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales

299.561,67

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Impulsar accions d'intermediació laboral. El programa Xarxa Xaloc té una doble finalitat: per una
banda, contribuir a l’augment de la taxa d’ocupació als territoris on s’intervé (actualment des de la UGT
a Manresa i Badalona ciutat), proporcionant a les persones que es troben en procés de recerca de feina
eines que estimulin la seva autonomia a favor de la seva pròpia inserció laboral, mitjançant l'orientació
professional i l'assessorament personalitzat; de l'altra, captar ofertes de treball d'empreses del territori
per tal de posar en contacte persones que busquen feina i empreses que busquen persones
treballadores i contribuir així a una millor adequació entre oferta i demanda.

l’Anàlisi de la durada de la contractació a la província de Barcelona.: Aquesta actuació té com a
objectiu realitzar un estudi sobre la durada contractació laboral als darrers anys a la província de
Barcelona amb dades facilitades per l’Observatori d’empresa i ocupació i altres fonts d’informació.
Aquestes dades s’analitzaran, de manera general, a nivell de Catalunya, i més específicament les de la
província de Barcelona. S’inclourà l’àmbit comarcal, desglossant les dades en la mesura que sigui
possible. També es farà una evolució d’aquesta contractació des de l’any 2008 fins l’any 2015.
CLINOMICS: El projecte Life Clinomics proposa posar en marxa nous processos d’inversió d’entitats
públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats sectors representatius,
per disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics i augmentar la seva resiliència, la
qual cosa pot millorar-ne la competitivitat i augmentar l’ocupació.
CLINOMICS pretén augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la
intervenció en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc Natural del Montseny – Reserva de la
Biosfera) i en diferents activitats econòmiques (turisme, pesca, agricultura i forestal).
Exposició de la imatge gràfica dels Congressos de la UGT de Catalunya: “les nostres veus, les
nostres imatges”: Entre altres activitats relacionades en aquesta commemoració i la celebració del 15é
congrés, destaquem la creació d’una exposició itinerant, per tota Catalunya, oferir una panoràmica
general de la història del sindicat, durant els diferents congressos territorials i comarcals de la UGT de
Catalunya, que s’han fet al llarg d’aquest any.
Amb aquests actes hem assolit els següents objectius: 1. Divulgació de la nostra història en motiu de la
commemoració del 40è aniversari de l'Assemblea General de la UGT, que va tenir lloc a Terrassa el 20
de juny de 1976 i que va significar el renaixement del sindicat després de la dictadura franquista
2. Evolució dels diferents lemes i cartells de la UGT de Catalunya.
3. Palesar la capacitat de continuïtat i adaptació al moment.
Xerrades per la gent gran "Com volem ser cuidats?":L’objectiu general d'aquesta activitat, ha estat
oferir als destinataris coneixements i vies d’aprofitament del seu temps lliure a la nova etapa que
s’apropa o que ja hi viuen, de manera que valorin positivament els avantatges que a les seves vides els
hi ofereix i contribuir a la prevenció del que es denomina com la síndrome de la jubilació.
Els objectius específics de les xarredes han estat:
-Informar i sensibilitzar a la població adulta sobre aspectes legals de la tercera edat.
-Estratègies per afrontar el canvi de distribució del temps lliure.
-Aspectes de Seguretat ciudadana.
Aquesta activitat respon a una sèrie d’aspectes i necessitats de les persones grans que ajuden a ferles actives i a que continuïn mantenint una vida activa i social, passada l’etapa laboral.
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Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Unitat de prevenció de riscos laborals: L'any 2016, l'equip format per 5 tècnics, 1 advocada i 1
administrativa, s'ha estructurat en 3 projectes d’assessorament: vigilància de la salut i gestió de la salut;
gestió de la prevenció i seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia aplicada . Assessorament tècnic
en prevenció de riscos laborals: Assistència directa a treballadors i treballadores, delegats/des de
prevenció, comitès de seguretat i salut, comitès d'empresa, delegats sindicals, persones interessades
en la salut laboral, serveis de prevenció, associacions, estudiants…Atenció de consultes presencials,
telefòniques i en línia. Informació sobre temes preventius, legislació, novetats, etc., mitjançant les
nostres publicacions i la pàgina web. Jornades, estudis i material divulgatius de salut laboral, com ara
quaderns preventius i tríptics informatius.
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REGIÓ METROPOLITANA

Ens concedent
Ajuntament de L'Hospitalet

Departament/Organisme
Àrea de Promoció Econòmica

Import
12.000,00

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Terrassa S.A.
Ajuntament de Granollers

Àrea de Promoció Econòmica
Alcaldia-Presidència
Alcaldia-Presidència

8.332,53
20.000,00
5.000,00

CC Valles Oriental

Gerència

1.000,00

Ajuntament de Mataró

Servei d’Igualtat i Ciutadania.
Ajuntament Mataró

766,78

Ens concedent

Departament/Organisme

Import

Diputació de Girona

Presidència

4.900,00

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Acords Locals estratègics per a l'ocupació i la cohesió social al territori. És l’instrument mitjançant
el qual, els ajuntaments i els agents econòmics i socials, duem a terme un procés de planificació i
concertació d’actuacions en matèria de polítiques actives d’ocupació i activitat econòmica per a la seva
ciutat.
Servei d'assessorament a treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals.
3ª Edició de la Cursa Solidària pel Treball Digne: El nostre principal objectiu amb aquesta cursa, la
marxa popular i les altres activitats com la donació de sang i la marató de dance fitness que s’organitzen
durant el matí és reivindicar els drets laborals d’una manera lúdica i amb un objectiu solidari.
Excursions programades arreu de Catalunya, resta de l'Estat i Andorra. Programa Gent Gran Mataró.
La UGT de Catalunya col·labora amb l'Ajuntament de Mataró en el desenvolupament d'actuacions
adreçades a la gent gran de la ciutat.

GIRONA
Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Grup de treball de dones majors de 50 anys i en recerca o millora d’ocupació: Formació per part de
persones especialitzades sobre temes de recerca de feina. Concretament:
- Com fer un CV
- Eines bàsiques per a buscar feina per Internet
- Com afrontar una entrevista de treball
Assessorament i formació en les eines necessàries per a afrontar la nova situació. Treballar la ràbia,
l’autoestima, l’apoderament i la independència.

ANOIA-PENEDÈS-GARRAF

Ens concedent

Departament/Organisme

Import

Ajuntament d'Igualada

Alcaldia

8.000,00

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Jornades d'autoocupació, cooperativisme i mercat de treball

,

TERRES DE LLEIDA

Ens concedent

Departament/Organisme

Import

Ajuntament de Lleida

Regidoria de Promoció econòmica

36.429,00

Departament/Organisme
Presidència

Import
4.800,00

Ens concedent

Departament/Organisme

Import

Ajuntament de Tortosa

Alcaldia

3.000,00

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Acord Local estratègic per a l'ocupació i la cohesió social al territori. És l’instrument mitjançant el
qual els ajuntaments i els agents econòmics i socials duem a terme un procés de planificació i
concertació d’actuacions en matèria de polítiques actives d’ocupació i activitat econòmica per a la seva
ciutat.

TARRAGONA/ TERRES DE L'EBRE

Ens concedent
Diputació de Tarragona

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Desenvolupament de programes específics per a la immigració.

TERRES DE L'EBRE
Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Acord Local estratègic per a l'ocupació i la cohesió social al territori. És l’instrument mitjançant el
qual els ajuntaments i els agents econòmics i socials duem a terme un procés de planificació i
concertació d’actuacions en matèria de polítiques actives d’ocupació i activitat econòmica per a la seva
ciutat.
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