
CONVENI: 
 
TÍTOL: 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 
Castelldefels, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social 
i polítiques d'igualtat. 
 
OBJECTE: L'objecte del contracte programa per 2012-2015 és articular mecanismes 
coordinació, cooperació i col·laboració entre departament de benestar social i família i 
ajuntament castelldefels quant a prestació i finançament de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, que inclouen en document, 
i establir eixos estrateg., objectius grals, actuac., mecanismes eval. i financ. que 
permetin major eficiència i eficàcia en gestió de serv. 
 
Matèria: Serveis socials i promoció social. 
 
Política despesa: Acció Social. 
 
Data suscripció: 12/06/2012. 
 
Data vigor: 12/06/2012. 
 
Data extinció: 13/12/2015. 
 
Pròrroga tàcita: No. 
 
Import: 817.481,93 € Anual. 
 
Clàusula: No clàusula de garantia (article 57 bis de la ley 7/1985). 
 
Observacions:  La vigència d'aquest programa s'estableix des de la data de la seva 
signatura fins al 31 de desembre de 2015, sens perjudici de les actuacions que 
desprenguin de l'avaluació del 2015 que s'executessin el 2016. els efectes econòmics 
seran des de l'1 de gener de 2012, sens perjudici que pugui ser revisat d'acord amb el 
desplegament normatiu de la llei de serveis socials, la llei de pressupostos i una altra 
normativa relacionada. 
 
 



ADDENDA: 
 
TÍTOL: Protocol addicional de concreció per al 2015 contracte  programa per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de benestar social i 
família i l'ajuntament de Castelldefels, 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, subscrit per les parts el 12 
de juny de 2012. 
 
Matèria: Serveis socials i promoció social. 
 
Política despesa: Acció Social. 
 
Data suscripció: 13/04/2015. 
 
Data vigor: 13/04/2015. 
 
Data extinció: 13/12/2015. 
 
Pròrroga tàcita: No. 
 
Import: 835.296,60 € Anual. 
 
Clàusula: Clàusula de garantia (article 57 bis de la ley 7/1985). 
 
Observacions:  La vigència serà fins al 31/12/2015, sense perjudici de les actuacions 
que es desprenguin de l'avaluació del 2015, que s'han d'executar el 2016. Aquesta 
addenda fa referència al conveni de data 12/06/2012, 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 CASTELLDEFELS, 
EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL 
I POLÍTIQUES D'IGUALTAT. 
 
 


