
Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

 

www.acm.cat  
 
 

 
 

CONVENI – Addenda l’Acord Marc en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat. 

1. Objecte: 
 

Addenda 2015 a l’Acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 

Departament de Benestar Social i Família, l’ACM i la FMC en matèria de serveis socials, altres 

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, signat el 14 de maig de 2012 

 
2. Parts firmants: 

 

ACM, FMC, Departament de Benestar Social i Família 

 
3. Data de firma: 

 

24/03/2015 

 
4. Duració: 

 

De 24/03/2015, amb efectes des de 01/01/2015, i fins a 31/12/2015, sens perjudici de les 

actuacions que es desprenguin del Contracte programa del 2015, que s’executaran el 2016 

 
5. Drets i obligacions: 

 

1. Es donarà continuïtat als serveis i programes inclosos en els protocols addicionals corresponents 

a l’exercici 2014. Per als programes que s’iniciessin o seguissin en funcionament al 2014 i en calgui 

la seva continuïtat, s’assumirà la recurrència de la despesa per a tot l’exercici 2015 

2. S’actualitzen els mòduls de les fitxes previstos en el conveni 

3. S’incrementarà la dotació global dels programes d’acollida i integració de persones estrangeres 

immigrades per al desenvolupament de les accions contemplades al Decret 150/2014, de 18 de 

novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, 

segons les necessitats i programació de cada territori 

4. Es manté el suport als ens locals en relació a mesures addicionals de lluita contra la pobresa, 

especialment en l’atenció a la infància i adolescència en situació de risc establertes en el conveni 

5. Es continuarà treballant en la definició del model dels serveis d’intervenció socioeducativa no 

residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, i la concreció dels 

costos i finançament del model de transport adaptat. 

6. Les parts signatàries iniciaran els treballs necessaris per concretar les condicions del contracte 

programa per al període pluriennal, 2016-2019 

 
6. Obligats: 

 
ACM, FMC, Departament de Benestar Social i Família 

 
7. Estat d’execució: 

 
Finalitzat 


