
 

 
 

Relació de subvencions vigents 
 
Relació dels principals serveis dels últims cinc anys:  
 

   Expedient Prorrogat Import 
màxim 
període 
actual 

 

1 Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència – 
Generalitat de Catalunya 

Contracte per a la gestió, en règim de 
concert, dels serveis d’ocupació de 45 
places residencials d’acció educativa 
del centre Aldees SOS Sant Feliu de 
Codines, per a infants i adolescents 
dependents de la DGAIA. 

 31 desembre 
2018 

1.781.619,75 
€  

Sant Feliu de 
Codines 

2 Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència – 
Generalitat de Catalunya 

Contracte per a la gestió, en règim de 
concert, dels serveis d’ocupació de 7 
places residencials d’acció educativa 
del centre Residència Juvenil SOS 
Sant Quirze del Vallès, per a 
adolescents dependents de la DGAIA. 

 31 desembre 
2018 

343.928,55 € Sant Quirze 
del Vallès 

3 Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència – 
Generalitat de Catalunya 

Contracte per a la gestió, en la 
modalitat de concert, dels serveis 
d’ocupació de 5 places de suport 
integral per a joves en dificultat social 
dependents de l’Àrea de Suport al 
Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) al 
pis de l’Avinguda Mistral 20 

BE-2014-196-
0-4 (pro-2017-
103) 

31 desembre 
2017 

194.877,3 € Barcelona 
ciutat 

4 Direcció General d´Atenció a 
la Infància i l ´Adolescència – 
General de Catalunya 

Contracte per a la gestió, en la 
modalitat de concert, dels serveis 
d’ocupació de 5 places de suport 
integral per a joves en dificultat social 
dependents de l’Àrea de Suport al 
Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) al 
pis de Rocafort 225 

BE-2014-274 
(pro- 2017- 74) 

31 desembre 
2017 

75.792,25 € Barcelona 
ciutat 

5 Àrea de Suport als Joves Contracte per a la gestió, en la BE-2012-945 31 desembre 30.316,90 € L’Hospitalet de 



 

 
 

Tutelats i Extutelats – 
Generalitat de Catalunya 

modalitat de concert, dels serveis 
d’ocupació de 2 places de suport 
integral per a joves en dificultat social 
dependents de l´ASJTET 

(PRO-2016-
170) 

2017 Llobregat 

6 Consell Comarcal del Vallès 
Occidental  

Contracte per a la prestació del Servei 
d’integració familiar en família extensa 
del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, per a 148 infants i llurs 
famílies. 

NEG 178/2017 31 maig 2018 114.315,00 € Els 21 
municipis del 
Consell 
comarcal del 
Vallès 
Occidental 

7 Ajuntament de Sant Adrià de 
Besós 

Conveni de col-laboració entre 
l´Ajuntament de Sant Adrià de Besós i 
Aldees SOS per la gestió del centre 
Obert Aldees Infantils SOS Sant Adrià 
del Besós 

Partida  103 
2311 480025 

31 des.  2016 36.400 € Sant Adrià del 
Besós 

8 Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

Conveni de col-laboració entre 
l´ajuntament de Montcada i Reixach i 
Aldees SOS per la gestió del centre 
obert Aldees Infantils SOS Montcada i 
Reixach 

Partida 413 
23100 48004 
6510 

31 des. 2016 41.000€ Montcada i 
Reixach 

 


