Detall de les subvencions i prestacions de serveis atorgades a la Unió General de Treballadors de Catalunya. Exercici 2010.
SECRETARIAT NACIONAL DE CATALUNYA

Ajuts atorgats durant l'exercici 2010
Ens concedent

Departament/Organisme
Import
Departament de Treball

896.389,12

Departament de Treball

1.579.201,48

Objecte de la subvenció- Beneficiaris/Usuaris
Ajut a la mediació i la formació sindical i l'assessorament jurídic i econòmic: programa per donar
suport als representants sindicals a les empreses. La quantia que s’atorga és proporcional als resultats
obtinguts a les eleccions sindicals i, per tant, hi accedeixen totes les organitzacions sindicals. 24.000
delegats sindicals.
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 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 assesorament, 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 754 àmbits institucionals i 1347 places als diferents
organismes

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball

Departament de Treball

Departament de Treball

17.643,43

Gestió i adjudicació de Temps Lliure: Compensació per les activitats de gestió i adjudicació de places
reservades a les Residències de Temps Lliure del Departament de Treball. Les places reservades a les
residències de temps lliure de la Generalitat, situades a Tarragona, Llancà i Les, i gestionades per UGT
de Catalunya han estat de 302.

27.273,00

Gestió de la Campanya de la Fruita: La UGT de Catalunya, com a organització sindical compromesa
amb els drets de tots els treballadors i treballadores de Catalunya i amb àmplia experiència participativa
en els processos d’ordenació de les campanyes agràries, ha continuat treballant per millorar la
intermediació i l’ocupació en la campanya de l'any 2010. El programa de la UGT de Catalunya per a les
campanyes agràries es basa en la informació a treballadors/es i empreses agràries en tot el que
respecta a les condicions de treball i habitatge, situacions documentals diverses, recursos socials i altres
informacions relacionades, així com la col·laboració amb el SOC en la tramitació de demandes de treball
corresponents a la campanya agrària de temporada. Aquest any 2010 la UGT ha atès presencialment
638 persones. Altres consultes han estat telefónicament, i amb contactes amb associacions i ONG's.

206.591,82

UPD- Assistència Tècnica als Agents Socials en els Processos de Concertació (08/U/3/1): Aquest
projecte té com a objectiu esdevenir l’instrument per potenciar, consolidar i millorar la concertació, les
polítiques d’ocupació i el desenvolupament estratègic dels territoris. En aquest sentit, s'ha donant suport
al desenvolupament dels processos ja existents dels Pactes Territorials, els Consorcis ja creats o altres
espais de treball conjunt, garantint l’eficàcia i la qualitat, i valorant i avaluant de manera continuada els
processos de concertació i desenvolupament local que es porten a terme al territori. Es tracta també
d'una eina de reflexió estratègica sobre els espais de concertació existents per tal d'articular noves línies
d’actuació més adequades a les necessitats territorials.
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Departament de Treball

160.000,00

Oficina tècnica sindical- Programa per a la prevenció de riscos laborals. Accions destinades a millorar
les condicions de seguretat i salut dels treballadors i treballadores per a fer front a la sinistralitat laboral i
a la manca de cultura preventiva a les empreses del nostre país, la UGT de Catalunya va apostar per
posar en marxa la OTS, amb 3 tècnics experts en Prevenció de riscos laborals, i el suport d’un
administratiu. La OTS és un organisme tècnic sindical creat amb l’objectiu de donar suport i elaborar
instruments per afavorir l’acció sindical en els temes de salut en el treball a través de l’assessorament i
el suport al treball del conjunt de les estructures del nostre sindicat: els delegats i delegades de
prevenció, els òrgans de representació a les empreses, així com el conjunt de federacions i territoris.

Assessorament, formació i informació en l'àmbit de la salut: Des de la UGT de Catalunya ens
proposem estructurar les propostes de polítiques de salut que millorin la salut i qualitat de vida de totes
les persones i traslladar-les en els àmbits de participació institucional on estem representats.

Departament de Salut

90.000,00

Generalitat de Catalunya

Institut Català de les Dones

31.538,00

En aquest sentit, l’any 2010 s’ha realitzat un treball important d’elaboració d’informes, dossiers
informatius, materials divulgatius de preparació de la participació institucional, el trasllat d’informació i
posicionament en matèria de salut. Per altra banda, la participació institucional de la UGT de Catalunya
en l’àmbit de la salut es desenvolupa en diferents organismes de participació, esdevenint la
representació institucional de 56 titulars i 39 suplents, tots ells companys i companyes que representen
la UGT de Catalunya, amb el recolçament de la persona que porta a terme les tasques administratives
del projecte. Tanmateix s'aten les 8 delegacions al territori i les 3 seus a la ciutat d Barcelona.
SIAM (Servei d’Informació, Assessorament i Mediació per dones): És un servei d'atenció per a
dones, atès per per una coordinadora tècnica i 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 domèstica. Es tracta d’un servei integral que comporta una actuació interrelacionada i que
aglutina ajut jurídic, i social així com acompanyament i derivació al llarg de tot el procés. La triple
especialització del servei laboral, familiar i violència domèstica té com a finalitat abordar els problemes
majoritaris amb que es troben les dones seguint per cada un dels tres àmbits el mateix procés:
acolliment, assessorament i informació, suport jurídic, i acompanyament durant el procés. La
metodologia de consulta és personal, telefònica o a través del correu electrònic. Un dels preceptes
bàsics del SIAM és la absoluta confidencialitat amb la qual es treballa. Durant l’any 2010 s’han atès a
282 usuàries que han generat un volum de 378 consultes. 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 . Per aixó, durant l'any 2010, s'han celebrat diversos actes i s'ha fet 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.
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Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació

Depart. Política Territorial i Obres
Públiques

Generalitat de Catalunya

36.062,50

Descripció documental de l'arxiu històric de la UGT: L’arxiu s’encarrega de gestionar la
documentació actual, a través de l’arxiu administratiu, i la documentació històrica, facilitant el
coneixement de la història del sindicat i del moviment obrer. Al mateix temps fa una feina activa de
recerca i recuperació de la documentació que actualment no està al sindicat però que pot contribuir a
augmentar el fons.Actualment el fons documental històric de la Unió General de Treballadors de
Catalunya és aproximadament de 348 metres lineals.

75.000,00

Difusió del Pla d'accessibilitat a polígons: Des de la UGT de Catalunya entenem les infraestructures
com a eines al servei del benestar de la societat i del seu desenvolupament econòmic. Així mateix, les
infraestructures són un element clau per assolir un canvi del nostre model productiu i necessàries per fer
que les empreses s’implantin amb garanties al nostre territori i desenvolupin els seus projectes tot creant
ocupació estable i de qualitat. Tanmateix, les infraestructures i els serveis de transport públic són
imprescindibles per garantir de forma sostenible, accessible i segura, la mobilitat dels treballadors i
treballadores, i de la ciutadania en general. En aquest sentit, el model que com a sindicat defensem pel
que fa a les infraestructures, és aquell que respon als interessos col•lectius de més cohesió i benestar
social, més i millor creació d’ocupació i un desenvolupament econòmic i ambiental sostenible. El
programa consisteix en l'elaboració de recursos, materials, informes, guies, i planells d'accessibilitat als
polígons industrials amb transport públic. L'objectiu és assolir un canvi d'hàbits en la mobilitat dels
treballadors i treballadores, i fer que aquests utilitzin els sistemes de transport sostenibles.

Depart. d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

3.000,00

Depart. d'Acció Social i Ciutadania

137.085,52

Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació

30.000,00

Activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria històrica: Recerca històrica i
biogràfica sobre el moviment sindical i la UGT en particular. Elaboració de materials pel reconeixement
de la feina realitzada per companys i companyes han desenvolupat importants tasques de defensa dels
valors sindicals i democràtics de manera gairebé anònima.
Servei Institucional i Social: Es tracta d'un servei ofert a la ciutadania, a través del cual els tècnics
especialitzats de la UGT de Catalunya ofereixen assesorament 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 conciliació i corresponsabilitat; 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) i per altre baixant al nivell comarcal al Vallès Occidental
i al Baix Llobregat, 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 2010 pel Servei Institucional i Social (SIS)
ha estat de 616 consultes, al conjunt de tot el territori, en el qual el personal tècnic que dóna atenció als
territoris han estat coordinats en les diferents oficines amb l’objectiu de compartir experiències i ampliar
coneixements.

Les Notícies de llengua i treball és la publicació cultural de la UGT de Catalunya. Revista de
difussió i reflexió cultural des de la perspectiva sindical. Té un caràcter gràfic, de periodicitat semestral i
amb un tiratge de 43.000 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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Depart. Medi Ambient i Habitatge

80.000,00

Departament de Justícia. Centre
d'Iniciatives per a la Inserció

20.051,00

Departament d'Economia i Finances

11.651,91

Generalitat de Catalunya

Depart. De la Vicepresidència,
Secretaria de Política Lingüística

Departament de Treball.

80.000,00

273.349,03

Projecte ATLAS de sensibilització ambiental: El projecte Atlas fa possible la consolidació d’un
programa integral de formació i acció sindical en l’àmbit mediambiental, que té com a finalitat augmentar
qualitativament i quantitativament el potencial de la nostra organització per a l’acció sindical en el medi
ambient. Cal destacar com a actuacions pel 2010, la consolidació de les eines de comunicació sobre
medi ambient, com ara l’Infoambient (butlletí adreçat als 24.000 delegats i delegades de la UGT) i les
campanyes realitzades: campanya de sensibilització ambiental i bones pràctiques ambientals a les
empreses, campanya d’estalvi d’aigua, organització dels Premis Atlas, el programa de formació
mediambiental de la UGT adreçat a delegats/des i afiliats/des, així com l’atenció de consultes sobre medi
ambient i l’empresa, legislació mediambiental i clàusules sobre medi ambient en la negociació
col•lectiva, tant de delegats i quadres sindicals d’UGT com de treballadors de forma individualitzada,
tasques realitzades per una técnica de la nostra organització.
Accions de reinserció socio-laboral a interns/es en els centres penitenciari: La UGT de Catalunya
té formalitzat un conveni de col•laboració amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del Departament
de Justícia (CIRE) des de l’any 1995, amb el compromís de treballar conjuntament per a la reinserció
sociolaboral de les persones que es troben en situació de privació de llibertat, per tal de facilitar la seva
reinserció social i laboral. Els objectius d'aquest conveni són oferir itineraris formatius i d’orientació
laboral que facilitin l’accés dels usuaris/àries del programa al món laboral, oferir formació que faciliti el
retorn de les persones usuàries a la formació reglada i tramitar, assessorar i informar respecte a
qüestions migratòries i socials que puguin presentar els usuaris/àries del programa.
“Aprenent de la crisi” és un cicle de seminaris sota el que la UGT de Catalunya ha plantejat quines són
les condicions de les transformacions del model productiu i el necessari reforçament de la cohesió
social, i que a partir d’aquestes reflexions poder aportar un full de ruta per a poder realitzar aquest canvi
de model productiu i donar una visió sindical sobre el que ha de significar la competitivitat.
Organització de sessions de sensibilització sobre l'ús del català: Pel que fa a l’assessorament
lingüístic, el servei format per dos tècnics, ha corregit 3.800 fulls en català, amb una mitjana de deu
consultes telefòniques setmanals ateses, així com les traduccions de normatives laborals específiques.
L’any 2010, hem publicat dos números semestrals de la revista Les Notícies de Llengua i Treball, el
butlletí electrònic de periodicitat quinzenal, L’Infollengua.
Projectes Innovadors: Taula de la C-17, Túnel de Bracons i Eix Transversal . Eixos del creixement
de la indústria alimentària. Des de la UGT de Catalunya estem desenvolupant, en col·laboració amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya, aquest projecte innovador,de caràcter bianual, que té com a objectiu
d’impulsar el sector de la indústria alimentària als territoris implicats. Es tracta d'impulsar el treball en
xarxa i la cooperació entre els diversos actors implicats en la indústria agroalimentària en les comarques
que agrupen aquests eixos de comunicació, on el sector agroalimentari està esdevenint un dels puntals
de l’economia i el treball. Cerca la millora de l’ocupació, la competitivitat, el model d’empresa i de
relacions laborals en la indústria agroalimentària com a element important de cohesió territorial i
social.La UGT de Catalunya lidera aquest projecte en el qual hi participen 6 organismes de la UGT de
Catalunya: les unions territorials de Girona, Osona, Bages, Vallès Oriental i Terres de Lleida i la
Federació de Treballadors Agroalimentaris (FTA) i 6 organitzacions empresarials dels mateixos territoris
(Consell Empresarial d’Osona CEDO, Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, FOEG, del
Ripollès UIER, Unió Intersectorial d’Empreses de la Garrotxa, UIEG, Unió Intersectorial d’Empreses del
Vallès Oriental UIER, i la Cambra de Comerç Lleida), associades tant a Foment com a PIMEC.
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SECRETARIAT NACIONAL DE CATALUNYA

Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)
Import

Àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica

30.000,00

Títol/Objecte de la subvenció
Pacte per a l'Ocupació de Qualitat a Barcelona 2008-2011. La UGT de Catalunya, juntament amb
l'Ajuntament de Barcelona, el SOC i altres agents econòmics i socials de la ciutat participa de manera
activa en aquest instrument de diàleg i concertació social i econòmica en matèria d’activitat econòmica i
ocupació de Barcelona, convertint-se en el marc de diàleg i treball sobre l’evolució econòmica de la
ciutat i de presa de decisions en matèria de polítiques actives d’ocupació i de promoció econòmica. La
UGT de Catalunya participa tant en el seguiment del Pacte com en les diferents comissions de treball
constituïdes.

Serveis Generals

227.258,00

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 acccions i campanyes
acordades.

Acció Social i Ciutadania

33.400,00

Desenvolupament de diverses accions en làmbit del benestar social i l'acció comunitària per al foment de
la solidaritat i la reducció de les desigualtats socials

5.500,00

Servei d’Informació Assessorament i Mediació per a les dones, és un servei d’atenció social centrat
en el treball directe tant amb dones com amb les persones professionals que atenen dones en el marc
de la xarxa de recursos al servei de les dones que es troben en situació de violència a Barcelona.
També té una clara vessant de promoció social, ja que està directament vinculat amb la Xarxa d’Agents
Sindicals per a la Igualtat de la UGT de Catalunya. Una Xarxa que té com a un dels seus objectius
centrals la lluita contra les discriminacions als centres de treball i la promoció de la presència de les
dones en l’activitat sindical. La Secretaria d'Igualtat i Polítiques Socials Polítiques va crear la Xarxa
d’Agents Sindicals per a la Igualtat (XASI), com a eina de resposta a les discriminacions a les empreses
de territori català. Actualment, la Xarxa està formada per més de 450 persones delegades sindicals.

Acció Social i Ciutadania

4.500,00

Empodera´t- Drets Civils: Es tracta d'un projecte de sensibilització, capacitació i participació en materia
d'igualtat i no discriminació de les persones i col•lectius més vulnerables de la nostra societat.
L’Empodera’t té com a àmbit d’actuació la ciutat de Barcelona. Aquest projecte dóna continuïtat a la
tasca engegada pel nostre sindicat des de fa dos anys, centrant-se durant el 2010 en la promoció de la
igualtat i la prevenció de qualsevol tipus de discriminació que es pugui donar a l’àmbit laboral: per raó de
sexe, orientació sexual, edat, origen, ètnia, religió, entre altres.
L’Empodera’t, en tant projecte d’una organització sindical, s’adreça a a tota la problació en general, però
molt especialment a la Xarxa d’Agents Sindicals per a la Igualtat de la UGT de Catalunya (XASI), per tal
de promoure la sensibilització dels delegats i les delegades sindicals en matèria d’igualtat i vetllar per a
que no es produeixin situacions de discriminació en el sí de les empreses.

Medi Ambient

3.000,00

Institut de Cultura

6.000,00

Educació, Cultura i Benestar
Ajuntament de Barcelona

Realització d'exposicions itinerants de sensibilització ambiental
Concurs de narrativa i vetllada cultural: setena edició que consta del lliurament del VII Premi Paraula
de narrativa breu als tres guanyadors i la presentació de l’espectacle poètic i musical Poesia de la Franja
que enguany tornarà a formar part de la programació de Barcelona Poesia.VII Premi Paraula de
narrativa breu. La majoria dels autors procedeixen de Catalunya, però també n’hi ha alguns procedents
del País Valencià i de les Illes Balears.
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SECRETARIAT NACIONAL DE CATALUNYA

Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)
Import

Àrea de Desenvolupament Econòmic/
Servei de Mercat de Treball

82.850,00

Àrea de Desenvolupament Econòmic

97.500,00

Àrea de Desenvolupament Econòmic

96.000,00

Diputació de Barcelona

Àrea de Cultura

Àrea de Benestar Social

Títol/Objecte de la subvenció
Impulsar accions d'intermediació laboral: La finalitat principal del programa XALOC és 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 en pro de la seva pròpia inserció laboral, mitjançant l'orientació professional
i l'assessorament personalitzat, per una banda, i captar ofertes de treball d'empreses del territori per tal
de posar en contacte persones que busquen feina i empreses que busquen treballadors i treballadores,
per l'altre, contribuint a una major adequació entre oferta i demanda
Agents sindicals de desenvolupament local (ASDL): Aquest projecte consisteix en la millora de
l’articulació de l’actuació del sindicat amb les entitats locals que puguin incidir en el disseny del pla
estratègic del territori i les polítiques de desenvolupament local, en un context necessàriament marcat
per la crisi econòmica i el seu impacte en el mercat de treball.
En aquest sentit, la nostra tasca s'ha centrat en la recerca de les actuacions i els espais de diàleg
indispensables per tal que el desenvolupament local i la planificació estratègica que es porten a terme al
territori esdevinguin eines reals per tal de dissenyar i portar a terme mesures urgents per fer front a les
necessitats actuals de les persones, així com realitzar el seguiment i valoració dels diferents àmbits de
concertació a la província de Barcelona, donant suport tècnic en la recerca de noves oportunitats al
territori.
Pactes Territorials de la província: aquest projecte possibilita a la UGT de Catalunya participar amb
garanties de qualitat en les diferents fases dels pactes territorials: detecció de necessitats, planificació,
concertació, execució d'actuacions i avaluació. Així mateix, participem en els òrgans de gestió tècnics
dels pactes (comitès tècnics i possibles grups de treball)

7.000,00

Programa d'activitats culturals de l'entitat: Ens situem en la tradició històrica del sindicalisme
d’atorgar a la cultura un valor de formació personal i una dimensió col•lectiva. A part de les iniciatives
pròpies, donem suport actiu a les accions culturals desenvolupades pels organismes del sindicat. El
XXIVè Concurs Nacional Fotogràfic “el treball i els oficis”, que organitza la UGT de l’Anoia, Alt Penedès i
Garraf que és un dels més importants de Catalunya i de l’Estat Espanyol en la seva temàtica, “el treball”.

16.000,00

Resposta integral i optimització de recursos per a la inclusió. Nous instruments, més i millors
serveis:Aquest projecte té per objectiu augmentar i millorar la capacitat de resposta integral del serveis
de la nostra organització davant els efectes socials i el creixement de les situacions de necessitat que
està generant l’actual crisi econòmica. Una crisi que té un fort impacte en l’ocupació, l’augment de l’atur,
en la capacitat econòmica de persones i famílies per fer front a les seves necessitats bàsiques,..., i què
està repercutint en un creixement de les demandes socials de protecció social i cobertura assistencial
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SECRETARIAT NACIONAL DE CATALUNYA

Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)

European Comission

Employment, social affairs and equl
opportunities DG

Import

Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales

Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales

Títol/Objecte de la subvenció

109.369,55

New skills for facing new EWC challenges. Training needs detection

595.624,84

Unitat de prevenció de riscos laborals: Equip format per 6 tècnics, 2 adbocats i 1 administrativa.
Assessorament tècnic en prevenció de riscos laborals: Asistència directa a treballadors i treballadores,
delegats/des de prevenció, comités de seguretat i salut, comités d'empresa, delegats sindicals, serveis
de prevenció, associacions, estudiants…Atenció de consultes presencials, telefóniques, on-line, en la
seu central i també servei en les comarques. Informació sobre temes preventius, legislació, novetats…a
través de les nostres publicacions i la pàgina web. Jornades i material divulgatius de salut laboral, 4
quaderns prevetius, 4 tríptics informatius. Estudi de divulgació. Al llarg del 2010, el nombre total de
consultes ateses ha estat de 3498.

REGIÓ METROPOLITANA

Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)

Ajuntament de L'Hospitalet

Ajuntament de Sabadell

Àrea de Promoció Económica
Àrea de Promoció Económica
Consellería delegada
Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró
Alcaldia

Ajuntament de Mataró

Consellería delegada de Gent Gran

Ajuntament de Badalona
Foment de Terrassa S.A.
Ajuntament de Mataró

Import
10.000,00
8.800,00
22.237,63
9.616,19

Títol/Objecte de la subvenció
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.

4.500,00
1.250,00

Actuacions i xerrades. 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.

ANOIA-PENEDÈS-GARRAF

Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)
Import

Títol/Objecte de la subvenció

Ajuntament Igualada

Alcaldia

3.005,00

Ajuntament Vilafranca del Penedés

Alcaldia

4.839,00

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

Ajuntament Vilafranca del Penedés

Alcaldia

400,00

XXIVé Concurs de fotografia
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TERRES DE LLEIDA
Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)

Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Ajuntament de la Seu d'Urgell
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Lleida

Patronat de Promoció Econòmica
Patronat de Turisme
Alcaldia
Departament d'Agricultura
Regidoria de Polítiques d'Igualtat

Import
26.000,00
43.592,00
3.000,00
6.000,00
673,00

Ajuntament de Lleida

Regidoria de Promoció econòmica

39.187,50

Títol/Objecte de la subvenció
Programa activitats promoció socio-econòmica de UGT Terres Lleida
Programa activitats promoció i turisme durant 2009 i 2010 de UGT Terres Lleida
Organització de les jornades sobre el fenòmen fronterer a la Seu d'Urgell
Sessions informatives sociolaborals bàsiques per a dones i joves del mon rural
Jornada Dona el mon a les teves mans. Trobada jornada dia de la dona treballadora
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
Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)

Diputacio Tarragona

Presidència

Import
30.000,00

Ajuntament Tarragona

Alcaldia

35.000,00

Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)

Consell Comarcal del Gironès
Diputació de Girona

Presidència
Presidència

Títol/Objecte de la subvenció
Desenvolupament de programes específics per l'immigració
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

Girona

Import
150,00
2.000,00

Títol/Objecte de la subvenció
Trobada jornada dia de la dona treballadora
Tardor social de la UGT.

TERRES DE L'EBRE

Ens concedent (2)

Departament/Organisme (3)
Import

Ajuntament de Tortosa

Alcaldia

4.800,00

Títol/Objecte de la subvenció
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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