
 
 

AEMA SCCL, DOCUMENT DE TRANSPARÈNCIA 

 

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, del 29 de desembre, accés a la informació pública i 

bon govern, a continuació posem a la vostra disposició el següent document. 

 
7. Contractes, convenis i subvencions 
  
 
7.1 Contractes: 
 

- Projecte UEC AEMA amb Departament d’Educació de la  Generalitat de Catalunya segons 
l’expedient ED-2021-228-12 per l’execució del servei de les unitats d’escolarització compartida 
(UEC) per als cursos 2021-2022 i 2022-2023 i un import total de 242.595,32 € IVA exempt. 
Contracte signat per l’Honorable Josep González Cambray, conseller del Departament 
d’Educació, en representació d'aquest, en virtut del nomenament efectuat pel decret 22/2021, 
de 26 de maig, publicat al DOGC núm. 8418A, de 26 de maig de 2021 i per el senyor Xavier 
Pérez Duran, que actua en representació de l'entitat AEMA, SCCL, amb NIF núm. F64442957, 
segons escriptura núm. 607, atorgada a Barcelona, en data 23 de març de 2010, davant del 
Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, senyor Jaime Agustín Justribó. 
 

- CRAE EL Petit Pont amb Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la 
gestió 25 places residencials d'acció educativa per a infants i/o adolescents dependents de la 
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència segons l’expedient BE-2022-N58, 
R.ADAP-1-10 i un import anual 1.085.777,54 € IVA exempt. Contracte signat per la senyora 
Neus Munté i Fernàndez, com a consellera, que actua en nom i representació del Departament 
de Benestar Social i Família i per n’Antoni Martínez Biosca, que actua en nom i representació de 
l’empresa AEMA SCCL. En data 25 de gener de 2019 es publicà al DOGC l’ordre TSF/9/2019, de 
22 de gener, de convocatòria per l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Publica, aquesta acreditació té una vigència de 5 anys. El CRAE El Petit Pont 
resta acreditat sota la resolució R.ADAP-1-10. 
 

- Pis Guernica amb  Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la gestió 
de 3 places de pis assistit joves majors de 18 anys per l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i 
Extutelats segons l’expedient BE-2022-N76, R.ADAP-1-11 i un import anual 45.475,35 € IVA 
exempt. Contracte signat per Georgina Oliva i Peña, com a Directora General d’Atenció a la 
Infància i Adolescència, que actua en representació del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, i per n’Antoni Martínez Biosca, que actua en nom i representació d’AEMA SCCL. En 
data de 05 de Desembre de 2017 es realitza una pròrroga i modificació del contracte Expedient 
BE-2015-1210-0-4 (PRO 2017-940).  En data 25 de gener de 2019 es publicà al DOGC l’ordre 
TSF/9/2019, de 22 de gener, de convocatòria per l’acreditació d’entitats proveïdores de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Publica, aquesta acreditació té una vigència de 5 anys. El Pis 
Guernica resta acreditat sota la resolució R.ADAP-1-11. 

 
 

- Pis Frida Kahlo amb Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la gestió 
de 4 places de pis assistit per majors de 18 anys per l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i 
Extutelats segons l’expedient BE-2022-N80, R.ADAP-1-12 i un import anual de 60.633,80 € IVA 
exempt.. En data 25 de gener de 2019 es publicà al DOGC l’ordre TSF/9/2019, de 22 de gener, 
de convocatòria per l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Publica, aquesta acreditació té una vigència de 5 anys. El Pis Guernica  resta acreditat sota la 
resolució R.ADAP-1-12. 



 
 
 

 
- Pis Andy Warhol amb Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la 

gestió de 3 places de pis assistit per majors de 18 anys per l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i 
Extutelats segon l’expedient BE-2021-N-1870 , R.PROVIS 5-23 i un import anual 45,51 € jove/dia 
IVA exempt. Contracte signat per la senyora Violant Cervera i Gòdia, consellera del 
Departament de Drets Socials I de l’altra part, el senyor Xavier Pérez amb NIF 46763213G, 
representant AEMA SCCL.  
 

 
- Els LLops 1 amb Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la gestió de 5 

places de pis assistit joves 16 a 18 anys amb expedient BE-2022-N62, R.ADAPT-10-355 i un 
import anual de 197.362,50 € IVA inclòs. En data 20 d’ abril de 2020 es publicà al DOGC l’ordre 
TSF/40/2020, de 15 d’abril, de convocatòria per l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Publica, aquesta acreditació té una vigència de 5 anys. El Pis 
Guernica  resta acreditat sota la resolució R.ADAP-10-355. 
 

- Els LLops 2 amb Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per la gestió de 7 
places de pis assistit joves 16 a 18 anys amb expedient BE-2022-N74, R.ADAPT-10-356 i un 
import anual de 276.307,50 € IVA inclòs. En data 20 d’ abril de 2020 es publicà al DOGC l’ordre 
TSF/40/2020, de 15 d’abril, de convocatòria per l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Publica, aquesta acreditació té una vigència de 5 anys. El Pis 
Guernica  resta acreditat sota la resolució R.ADAP-10-356. 

 
 
7.2 Convenis: 
 
2019: 

ESPAI JOVE SIDECAR: 

Conveni Ajuntament de L’Hospitalet i AEMA SCCL. 

Objecte: 

Aquest conveni estableix les relacions entre l'Ajuntament de L'Hospitalet com a administració local i 

AEMA,SCCL com a entitat de la ciutat, on es determinen els compromisos que assumeix cada part en 

relació a l'activitat, i la finalitat pública i social i d’acord a la  subvenció que l'Ajuntament atorga a 

l'entitat per tal de dur-les a terme. 

L'objecte d'aquest conveni és el de col·laborar amb l'entitat AEMA,SCCL per tal de portar a terme el 

projecte ESPAI JOVE amb les següents finalitats: 

ESPAI JOVE és un  projecte dins un equipament juvenil  situat al C/ Renclusa nº54 que pretén donar un 

entorn preventiu a joves de 12 a 25 anys que vol donar resposta a les inquietuds, demandes i propostes 

dels joves. Dins d’un model de funcionament que faciliti la seva autoorganització. 

S’entén com un espai relacional i de trobada juvenil. De dinamització sociocultural amb tallers i 

activitats. De promoció social, de participació i de  suport a l’associacionisme, on els joves s’impliquin en 

el procés comunitari del seu barri. 

Els seus principals objectius són: 

 Afavorir el desenvolupament dels joves en els àmbits personals, socials i comunitaris.  

 Acompanyar i donar suport als joves en els diferents àmbits de la vida quotidiana. 



 
 

 Ajudar als joves a afrontar les dificultats implicant-los en el seu procés de desenvolupament 

 Promoció de la persona, de les seves habilitats socials i condicions de socialització 

 Fomentar la participació al Pla Integral Comunitari i al procés associatiu dels joves. 

 Cercar nous lideratges juvenils que treballin conjuntament amb altres col·lectius veïnals  

 Generar una alternativa de lleure vinculada als hàbits saludables 

 Fomentar la convivència i l’ús adequat de l’espai públic del barri a partir d’accions educatives 

Els seus principals objectius en la intervenció socioeducativa en el medi obert  son: 

 Apropar-se als joves en els seus espais de trobada habituals i establir vincles 

 Generar un espai de referència, donar a conèixer  i apropar  el projecte als joves 

 Promoure l’expressió de les seves dificultats, inquietuds i necessitats per tal de poder abordar-

les individual i grupalment 

 Acompanyar  en processos individuals  

 Canalitzar respostes col·lectives 

 Facilitar i afavorir la convivència i  la comunicació comunitària  

Els objectius de les activitats són generar un procés de millora de la comunicació i un augment de les 

habilitats de socialització dels joves. 

Aquestes activitats poden tenir un caràcter intergeneracional, intercultural, intergèneres, d’acord amb 

les diferents identitats sexuals (LGTBI) i amb els diferents col·lectius de la comunitats. 

Així també cal promoure activitats que articulin la relació a recursos laborals, formatius, informatius, 

orientació sociolaboral bàsica, etc.  

Que permetin també apropar als joves als espais esportius, culturals (CC Ana Diaz Rico, Biblioteca,..), així 

com promoure activitats de caràcter lúdico-educatives. 

Destinataris: 

Els destinataris són joves de 12 a 25 anys.  

Es vetllarà per oferir activitats específiques per la franja de 12 a 17. 

Vigencia:  11 de Juny de 2019 fins al 31 de desembre de 2019.  

 
2020: 
 
ESPAI JOVE SIDECAR: 
 
Conveni Ajuntament de L’Hospitalet i AEMA SCCL: 
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió, a favor de L’ENTITAT, de la subvenció 

nominativa prevista en el pressupost municipal per a l’exercici 2020, per finançar el projecte 

que consta a l’expedient AJT/ 23980/2020 al document que va tenir entrada el 24/07/2020 

(RGE núm. E/55722/2020) (d’ara endavant, PROJECTE) amb les principals característiques 

següents: 



 
 
Nom del Projecte: “ESPAI JOVE SIDECAR” 

Cost del Projecte: 98.800 euros 

Import de la subvenció: 85.000 euros. 

Tipus de subvenció: percentual, amb el límit del import subvencionat 

Termini d’execució: de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020. 

 
TALLER ESTUDI ASSISTIT: 
 
Conveni Ajuntament de L’Hospitalet i AEMA SCCL: 
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió, a favor de l’ENTITAT, de la subvenció nominativa 

prevista en el pressupost municipal per a l’exercici 2020 per finançar el projecte que consta al expedient 

AJT/21851/2020, document que va tenir entrada el 25 de març de 2020, amb RGE núm. E/30588/2020 

(d’ara endavant, PROJECTE) amb les principals característiques següents:  

Nom del Projecte: Taller d’Estudi Assistit.  

Cost del Projecte: 9.000,-€.  

Import cert de la subvenció: 9.000,-€.  

Tipus de subvenció: percentual, amb el límit del import subvencionat.  

Termini d’execució: de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020  

 

2021: 

 

ESPAI JOVE SIDECAR: 
Conveni Ajuntament de L’Hospitalet i AEMA SCCL: 
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió, a favor de L’ENTITAT, de la subvenció nominativa 

prevista en el pressupost municipal per a l’exercici 2021, per finançar el projecte, les principals 

característiques del qual són les següents: 

Núm. d’Expedient: AJT/42229/2021 

Núm. Registre d’Entrada: E/81514/2021. 

Nom del Projecte: NOU SIDECAR. 

Cost del Projecte: 102.200 euros 

Import de la subvenció: 97.000 euros. 

Tipus de subvenció: percentual, amb el límit del import subvencionat 

Termini d’execució: de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2021. 

Cofinançada: Sí, Generalitat de Catalunya. 

 
TEA: 
Conveni Ajuntament de L’Hospitalet i AEMA SCCL: 
 



 
 
Objecte: 
L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió, a favor de L’ENTITAT, de les subvencions nominatives 
previstes en el pressupost municipal per a l’exercici 2021, per finançar el projecte, les principals 
característiques del qual són les següents: 
 
Projecte 1 
 Núm. d’Expedient: AJT/17618./2021 
 Núm. Registre d’Entrada: E/24553/2021. 
 Nom del Projecte: Taller d’Estudi Assistit. 
 Cost del Projecte: 9.000,-€. 
 Import cert de la subvenció: 9.000,-€ 
 Tipus de subvenció: percentual, amb el límit del import subvencionat. 
 Termini d’execució: de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2021 
 Cofinançada: No 
 
Projecte 2 
 Núm. d’Expedient: AJT/17618./2021 
 Núm. Registre d’Entrada: E/52053/2021 
 Nom del Projecte: Projecte Complementari PMOE-PROA+ 
 Cost del Projecte: 21.000.-€ 
 Import cert de la subvenció: 21.000.-€ 
 Tipus de subvenció: percentual, amb el límit del import subvencionat. 
 Termini d’execució: del 8 de març de 2021 fins al 31 d’agost de 2021 
 Cofinançada: No 
 
Projecte 3 
 Núm. d’Expedient: AJT/17618./2021 
 Núm. Registre d’Entrada: E/52053/2021 
 Nom del Projecte: Projecte Complementari PMOE-POEFE 
 Cost del Projecte: 8.500.-€ 
 Import cert de la subvenció: 8.500.-€ 
 Tipus de subvenció: percentual, amb el límit del import subvencionat. 
 Termini d’execució: del 8 de març de 2021 fins al 31 d’Agost de 2021 
 Cofinançada: No 
 
COMMUNITY PLAN (CPLAN): 
Conveni Ajuntament de L’Hospitalet i AEMA SCCL: 
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió, a favor de L’ENTITAT, de la subvenció directa prevista 

en el pressupost municipal per a l’exercici 2021, per finançar el project , les principals característiques 

del qual són les següents: 

 Núm. d’Expedient: AJT/84366/2021 

 Núm. Registre d’Entrada: E/116586/2021 

 Nom del Projecte: Community PLAN 

 Cost del Projecte: 44.178,19.-€ 

 Import cert de la subvenció 44.178,19.-E 

 Tipus de subvenció: percentual, amb el límit del import subvencionat. 

 Termini d’execució: de l’1 de setembre fins el 31 de desembre de 2021 

 Cofinançada: No 



 
 
 

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA: 
Conveni Fundació La Caixa i AEMA SCCL projecte C.O. Tres Tresors: 
 
Objecte: 

Es objecte d’aquest conveni impulsar l’atenció de les famílies amb menors amb edats compreses entre 

els 0 i els 18 anys que viuen en situacions de pobresa.  

Import: 46 623€ 

Vigencia: 1 d’Octubre del 2021 fins el 30 de setembre de 2022 
 
PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA: 
Conveni Fundació La Caixa i AEMA SCCL projecte C.O. Annapurna: 
 
Objecte: 

Es objecte d’aquest conveni impulsar l’atenció de les famílies amb menors amb edats compreses entre 

els 0 i els 18 anys que viuen en situacions de pobresa.  

Import: 48 445€ 

Vigencia: 1 d’Octubre del 2021 fins el 30 de setembre de 2022 
 
 
PROGRAMA RAI: 

Conveni Fundación Probitas i AEMA SCCL: 

Objecte: 

El projecte “A berenar!”, emmarcat en el programa RAI (Reforç a l’Alimentació Infantil) que Probitas 

Fundación Privada desenvolupa en col·laboració amb diverses entitats, té per objectiu donar supor 

alimentaria i promoure hàbits saludables entre infants i joves en situació de vulnerabilitat. 

Import: 1 500€ 

Vigència: Curs escolar 2021/2022 

 
 
7.3 Subvencions: 
 
2019: 
 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: 
 
Subvenció en règim de concurrència competitiva per a entitats ciutadanes que desenvolupen projectes 
en diferents àmbits de gestió, aprovada per junta de govern en data 11 de desembre de 2018 (BOPB – 
16-01-2019). 
 
N. Expedient: 63/19 – C. O. Tres Tresors – Servei d’atenció diürna a nens de 5 a 14 anys en situació de 
risc i llurs famílies –Import:  22 000€ 
N. Expedient: 64/19 – C. O. Annapurna – Servei d’atenció diürna d’acompanyament a adolescents entre 
16 i 19 anys en situació de risc.   Import: 22 000€ 
 
Generalitat de Catalunya: 



 
 
 
RESOLUCIÓ TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la convocatòria ordinària per a la concessió de 

subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2019. 

Exp. TSF041/19/00424 – Projecte “Joves en Acció” – Import: 7 000€ 

Exp. TSF041/19/00424 – Espai Socioeducatiu Sidecar – Import: 5 200€ 

Exp. TSF041/19/00424 – Centre Obert Tres Tresors – Import: 31 957€ 

 

2020: 

Generalitat de Catalunya: 
 
-RESOLUCIÓ TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la convocatòria ordinària per a la concessió de 

subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2019. 

Exp. TSF041/19/00424 – Projecte “Joves en Acció” – Import: 7 000€ 

Exp. TSF041/19/00424 – Espai Socioeducatiu Sidecar – Import: 5 200€ 

Exp. TSF041/19/00424 – Centre Obert Tres Tresors – Import: 35 000€ 

 

-RESOLUCIÓ TSF/1650/2020, de 8 de Juliol, per la convocatòria per a la concessió a entitats destinades a 

la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’impost sobre la 

renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treballs, Afers 

Socials i Famílies.  

Exp. TSF070/20/000336 – Per obres primer establiment, reforma, gran reparació de centres pisos i 

unitats al CRAE PETIT PONT – Import: 30 950,24€ 

 

2021: 

Generalitat de Catalunya: 
 
-RESOLUCIÓ TSF/812/2021, de 22 de Març de juliol, per la convocatòria ordinària per a la concessió de 

subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2021. 

Exp. TSF089/21/000718 – Projecte “Joves en Acció” – Import: 7 000€ 

Exp. TSF089/19/000718 – Espai Socioeducatiu Sidecar – Import: 5 200€ 

Exp. TSF041/19/000718 – Centre Obert Annapurna – Import: 35 000€ 

Exp. TSF041/19/000718 – Centre Tres Tresors – Import: 31 957€ 

 

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: 

 



 
 
-EXP. AJT/42084/2021 Subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats que 

desenvolupin programes, projectes i activitats en diferents àmbits de gestió per a l’exercici 2021: 

AJT/36499/2021 – Centre Obert Annapurna – IMPORT: 18 975€ 

AJT/36770/2021 – Centre Obert Tres Tresors – IMPORT: 18 975€ 

 

 
 
 
 
 

 
 


