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 ORGANISME FINALITAT EXERCICI 2018 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  Subvenció de les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) 243.154,97 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Foment integració laboral persones amb discapacitat en els centres especials de 
treball 

799.779,10 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Ajuts destinats a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat 
de característiques especials en centres especials de treball 

499.114,68 

Administracions locals  Suport a la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual 58.775,56 

Seguretat Social  Bonificacions quota patronal Centres Especials de Treball  755.985,33 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Subvenció per a l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral del 
programa 30 plus 

38.489,55 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Subvenció per a l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral del 
programa Fem ocupació per a joves 

4.245,60 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Subvenció per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans 
de 45 anys al mercat de treball 

2.575,65 

Diputació de Barcelona Subvenció a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les persones 4.081,85 

Contractes     
 

     
 

 
Adjudicatari Objecte Durada màxima 

Import de licitació Import 
adjudicació 
(sense IVA) (sense IVA) 

Ajuntament de Mataró  Manteniment zones enjardinades 
4 anys + 2 anys de 

pròrroga 
2.694.456,07 € 1.584.835,68 € 

Ajuntament d'Arenys de Mar Manteniment zones enjardinades 
4 anys + 2 anys de 

pròrroga 
384.120,00 € 372.596,40 € 

Ajuntament d'Arenys de Munt Neteja, manteniment i conservació de zones verdes i poda de l’arbrat viari 4 anys 522.909,45 € 466.909,45 € 

Ajuntament de Premià de Mar Manteniment zones enjardinades 1 any 28.862,79 € 26.775,00 € 

Ajuntament d’Òrrius Servei de neteja d’edificis, equipaments i altres dependències municipals 2 anys 67.438,00 € 67.438,00 € 



Ajuntament Caldes d'Estrac 
Servei de manteniment i conservació de parcs, jardins, i zones verdes del viari 
urbà. 

2 anys + 2 anys 
prorrogable  82.646,00 € 72.629,36 € 

      


