PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSORCI BADALONA SUD 2017
INGRESSOS GENERALITAT

230.000,00

INGRESSOS AJUNTAMENT DE BADALONA

400.000,00

BESTRETES DE PERSONAL
TOTAL INGRESSOS

5.300,00
635.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES CONSORCI BADALONA SUD 2017
EIXOS

CONTRACTACIÓ

BREU DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 2017

Despeses de suport i serveis tècnics: telèfon, assegurances, subministraments, auditoria, informàtica…

49.954,70

Fons de contingència - Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. (Partida obligatòria per llei)

3.176,50

Gestió
Despeses de gestió - personal

Bestretes de personal

SUBVENCIÓ FINALISTA
FUNDACIÓ INTERMEDIA

Punt Incorpora.
Descripció:Foment de la ocupabilitat de les persones aturades en risc d'exclusió social a fi de millorar les condicions de vida de les famílies en situació de
desavantatge social. Afavorir les possibilitats d'incorporació al mercat de treball mitjançant un pla estratègic d'intermediació empresarial local. Desenvolupament
d' accions formatives per tal de millorar la ocupabilitat de les persones.

263.905,20

5.300,00

20.000,00

Ocupació

Actuacions adreçades a oferir suport a projectes i accions de promoció a l'ocupació. (Desplaçaments)

Promoció de les persones

Salut

SUBVENCIÓ FINALISTA
ASAUPAM

Desenvolupament del Pla local de drogues de Badalona Sud
programa de suport i inserció sociolaboral. Suport als processos de tractament i rehabilitació d’addiccions mitjançant un taller prelaboral de neteja i manteniment
d'espais públics a Badalona Sud. Prevenció i sensibilització sobre les diferents addiccions.

Despeses de manteniment, lloguer, neteja i demès despeses i subministraments derivades de les actuacions promogudes dins del programa d'Espai de dones

Gènere

Procediment Obert de
Contractació

Procediment Obert de
Contractació

550,00

18.000,00

4.045,81

Projecte Espai de Dones
Objectiu: Oferir un servei d'informació, orientació i promoció destinat a totes les dones de l’àmbit d’actuació del Consorci Badalona Sud.
Objectius específics: Crear un punt d’informació i orientació per a dones del territori de competència del Consorci Badalona Sud (barris d’Artigues, El Remei,
Congrés i Sant Roc) vinculat al SIAD, servei referent a la ciutat de Badalona.- Conèixer i informar de tots els recursos adreçats a la dona del territori i a la ciutat. Generar actuacions i espais de trobada per la promoció de l’empoderament de les dones del territori d’actuació del Consorci.- Col•laborar en el desenvolupament
d’accions de formació, sensibilització sobre els valors de l’enfocament de gènere, l’empoderament de les dones. - Crear un espai virtual per a dones joves per
atendre dubtes i informar sobre temes de gènere i prevenció de la violència masclista. Fer ús de les xarxes socials per tal de sensibilitzar sobre la prevenció i
introduir la perspectiva de gènere.

14.000,00

Despeses de manteniment, lloguer, neteja i demès despeses i subministraments derivades de les actuacions promogudes dins del Servei d'Atenció per a la
Promoció de la Ciutadania

16.235,72

Promoció

PRESSUPOST DE DESPESES CONSORCI BADALONA SUD 2017
EIXOS

CONTRACTACIÓ
Procediment Obert de
Contractació

BREU DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST 2017

Servei d'Atenció per a la Promoció de la Ciutadania
Facilita la seva
integració
, la sevatècnics:
autonomia
i l'acompanyament
per afavorir
els processos d'integració
social. informàtica…
Ofereix un servei
Despeses
de suport
i serveis
telèfon,
assegurances,
subministraments,
auditoria,

d'interpretació i traducció
adreçat a a centres educatius, CAP, serveis socials, també s'exten a d'altres zones, especialment de la Salut - Llefià, regidories de l' Ajuntament, empresaris...
Per a les persones nouvingudes, aquest projecte afavoreix el coneixement de la ciutat en la que resideixen. Aquest servei desenvolupa actuacions de formació i
assessorament als equips tècnics del districte i de la ciutat, com serveis socials, entitats, associacions de veïns, equips de projectes, equips educatius i sanitaris,
etc.

56.181,60

Àmbit Socioeducatiu

Gestió
SUBVENCIÓ FINALISTA
FUNDACIÓ CARLES
BLANCH

Projecte de suport a l'escolarització:
prevenció i reducció de l'absentisme als centres d'educació infantil, primària i secundària de la zona de Badalona Sud. Aquest programa desenvolupa actuacions
articulades en el territori amb els agents socials que treballen en l'àmbit de la prevenció, detecció, reparació i seguiment de l'absentisme.
Projecte de suport a menors i famílies:
treball amb famílies en el marc del programa CaixaProinfancia, desenvolupament de processos en menors i famílies en risc d'exclusió social.

71.000,00

SUBVENCIÓ FINALISTA
CASAL DELS INFANTS

“Programa de Promoció social i comunitària per a menors i famílies en risc social”:
Servei d’atenció especialitzada i de suport a famílies en situació de dificultat, i accions socioeducatives per a fomentar la igualtat d’oportunitats, el
desenvolupament i l’apoderament de les persones.Aquest projecte impulsa les accions integrals i permet proporcionar a les famílies una atenció especialitzada
per millorar la cobertura de les necessitats bàsiques en menors de 16 anys. Desenvolupa processos d’integració social afavorint el desenvolupament dels infants i
facilita l’adjudicació de les ajudes del Programa Caixa Proinfància a la vegada que vincula els processos individualitats amb la xarxa d’agents del territori, a fi de
trobar els recursos més adients per donar resposta.

34.000,00

Procediment Obert de
Contractació

Projecte d'activitats extraescolars a Badalona Sud.
Promoció de la pràctica esportiva - cultural que treballa aspectes integrals de l'àmbit educatiu amb infants i adolescents vinculats als centres educatius de
Badalona Sud. Busca el desenvolupament adequat dels menors i joves pel seu benestar personal i social mitjançant la pràctica de l'esport.

33.037,74

Despeses de manteniment, lloguer, neteja i demès despeses i subministraments derivades de les actuacions promogudes dins l'espai de la CIBERCAIXA, inclòs
el programa "Quedem desprès de classe".

9.665,73

Programes educatius per a la Cibercaixa.
Gestió i dinamització de l'espai Cibercaixa en dos eixos de treball: eix 1: servei de suport socioeducatiu per a menors i de conciliació de la vida familiar i laboral,
projecte Quedem desprès de classe. Suport social a famílies en situació de risc d'exclusió social, per afrontar la cura dels nens i nenes tant en horari extraescolar
com en període de vacances. eix 2: actuacions de formació en noves tecnologies adreçades a prevenir la fractura digital, com un recurs comunitari de formació
per al territori.

33.447,00

Promoure actuacions en els centres educatius que fomentin l'hàbit de la lectura entre els infants i joves.Organització de la festa de Sant Jordi, amb la participació
de tots els centres educatius i entitats, com una actuació emblemàtica del territori.

3.000,00

Participació i Governança

Comunitat i convivència

Procediment Obert de
Contractació

Sant Jordi

TOTAL PROJECTES

635.500,00

