
SUBVENCIONS I CONVENIS SUBSCRITS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ELS DARRERS 5 ANYS

Última data actualització: 24/01/2023

Propera data actualització: 30/06/2023

Per a qualsevol consulta sobre les subvencions i els convenis relacionats podeu posar-vos en contacte amb:

Alba Bàrbara alba.b@saoprat.net

SUBVENCIONS

Any Administració Departament Titol del projecte Objectiu del projecte Col.lectiu destinatari Data inici Data finalització Import atorgat

2019 Ajuntament del Prat Acció social i comunitària Atenció a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat Inclusió social

infants, adolescents i joves en 

situació de vulnerabilitat

social

01/01/2019 31/12/2019 149.000,00      Justificat

2019 Diputació de Barcelona Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar SaóFamilies

Millora del benestar personal i familiar 

donant-los suport i acompanyament 

segons les seves necessitats vitals.

Families 01/01/2019 31/12/2019 5.863,66          Justificat

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Centre socioeducatiu diürn Saó (Línia C1)

Promoure la inclusió socioeducativa o 

laboral dels joves en risc a través de 

l’acompanyament en la formació per tal 

de que millorin la seva qualitat de vida

 Joves entre els 16 i els 21 anys 

que es troben en situació de risc 

d’exclusió 

01/01/2019 31/12/2019 36.000,00        Justificat

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies
Accions transversals a SaóPrat per a la prevenciói contra la violència 

masclista  (Linia D)    

Afavorir i promoure en els/les joves i 

adolescents i les seves famílies la 

perspectiva de gènere, dotant-los 

d'eines per a la prevenció de la 

violència masclista i discriminació per 

raons de gènere.

infants, adolescents i joves 01/01/2020 01/09/2020 1.700,00          Justificat

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

(Linia B)

Sensibililitzar a la població en general i 

a les/els joves, de manera especial al 

que es troben en risc d'exclusió i el 

col·lectiu d'ètnia gitana, sobre la 

prevenció de la violència masclistas i 

discriminació per raons de gènere, fent 

partíceps a les/els joves del Prat de 

Llobregat.

joves 01/12/2019 01/09/2020 6.662,81          Justificat

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Formació de dinamitzadors/es en oci juvenil ( LÍNIA E1)

Aconseguir que els joves del Prat es 

comprometin amb la seva ciutat, 

generant propostes comunitàries 

integradores i transformadores.

Joves entre els 16 i els 21 anys 01/12/2019 01/09/2020 7.500,00          Justificat

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Millora de la gestió i de la coordinació del voluntariat a Saó (Línia F2)

Incorporar la figura de les persones 

voluntàries a l'Entitat com a peça clau 

de l’acció socioeducativa i com element 

de transformació i innovació social. 

 Persones voluntàries 01/12/2019 01/09/2020 4.521,93          Justificat

2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  
Acompanyament a la inserció laboral de joves i adults en risc d'exclusió 

social (Linia B10)

Millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral 

de persones en risc d'exclusió social

Joves i adults en risc d'exclusió 

social
01-01-2020 31-12-2020 27.378,65        Justificat

2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Marhaba  (Linia C2)

Afavorir la inclusió dels i les joves 

nouvinguts/des al territori, facilitant el 

seu accés i participació activa al món 

formatiu i/o laboral.

Joves migrants nouvinguts sense 

referents familiars
01-01-2020 31-12-2020 7.668,56          Justificat

2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  
Acompanyament a la inserció de joves tutelats i extutelats en risc d'exclusió  

(Linia C5)

Integració laboral, cultural i social de 

joves que estiguin en processos 

d'acompanyament a l'Area de Suport al 

Jove Tutelat i Extutelat de la Generalitat 

de Catalunya.

joves i adults en risc d'exclusió social 01-01-2020 31-12-2020 34.383,45        Justificat

2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  SOAF: Saó Famílies  (Linia D2)

 Acompanyar i orientar a les famílies de 

manera integral en la millora del seu 

benestar personal i familiar donant-los 

suport i acompanyament segons les 

seves necessitats vitals.

Famílies amb fills/es de 0 a 3 

anys (Criança) i de 10 a 21 anys 

(espai per a famílies amb fills/es 

adolescents)

01-01-2020 31-12-2020

14.277,32        tancat

2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Gestió del voluntariat (Linia E1)

 Incorporar la figura de les persones 

voluntàries a l'Entitat com a peça clau 

de l’acció socioeducativa i com element 

de transformació i innovació social. 

persones voluntàries de Saó 01-01-2020 31-12-2020 7.117,14          tancat



2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Dinamització juvenil comunitària (linia G4 )

Fomentar la participació juvenil a la 

localitat i emprenedoria comunitària i 

social  Joves de 15 a 29 anys 01-01-2020 31-12-2020 11.805,20        Obert

2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família Campanya de sensibilització contra la violència de gènere

Fomentar la participació dels joves en el

debat sobre la violència masclista i la

discriminació per qüestions de gènere.

Joves en situació de vulnerabilitat 01-12-2019 30-09-2020 6.662,81          

Obert

2019 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família Accions transversals a SaóPrat per a la prevenciói contra la violència masclista

Presa de consciència sobre l’impacte

que tenen expressions culturals en les

relacions afectives.

Joves dels projectes de Saó 01-01-2021 30-09-2021 1.700,00          Obert

2019 Generalitat TREBALL- SOC Contractació de persones en risc d'exclusió social Contractació laboral
Dones en situació d'atur de llarga

durada
22-12-2019 22-12-2020 38.434,40        Obert

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Servei d'atenció diürna (Centre Obert) (Línia I2)

un treball integral als infants i 

adolescents, així com támbé a les 

famílies ateses, fent un

acompanyament i un suport en aquells 

aspectes que ho requereixen.

Infants i adolescents, així com 

támbé a les famílies ate
01/01/2019 31/12/2019 60.000,00        Obert

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Suport socioeducatiu familiar (Línia I3)

Fomentar i enfortir aquelles capacitats, 

habilitats i competències familiars que 

constitueixen mecanismes de protecció 

dels infants i joves

Famílies del centre obert i reforç 

escolar de totes les edats 
01/01/2019 31/12/2019 9.200,00          tancat

2019 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Accions transversals a Saó contra la violència masclista (Línia A2)

Afavorir i promoure en els/les joves i les 

seves famílies la perspectiva de gènere, 

dotant-los d'eines per a la prevenció de 

la violència masclista i discriminació per 

raons de gènere

Adolescents i joves de Saó 01/01/2019 31/12/2019 2.788,38          Obert

2020 Ajuntament del Prat Acció social i comunitària Atenció a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat Inclusió social

infants, adolescents i joves en 

situació de vulnerabilitat

social

01-01-2020 31-12-2020 124.666,00      Justificat

2020 Diputació de Barcelona Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar SaóFamilies

Acompanyar i orientar a les famílies de 

manera integral en la millora del seu 

benestar personal i familiar donant-los 

suport i acompanyament segons les 

seves necessitats vitals.

Families 01-01-2020 31-12-2020 5.890,65          Justificat

2020 Diputació de Barcelona Àrea d'Educació, Esports i Joventut Projecte BASSA ESO/PFI

Acompanyar al jove en el procés 

formatiu i emocional perquè tingui eines 

i recursos suficients per sostenir el seu 

procés. 

joves de 12 a 21 01-01-2020 31-12-2020 4.376,94          Justificat

2020 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Servei d'atenció diürna (Centre Obert) (Línia I2)

un treball integral als infants i 

adolescents, així com támbé a les 

famílies ateses, fent un

acompanyament i un suport en aquells 

aspectes que ho requereixen.

Infants i adolescents, així com 

támbé a les famílies ate
01-01-2020 31-12-2020 60.000,00        Justificat

2020 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Suport socioeducatiu familiar (Línia I3)

Fomentar i enfortir aquelles capacitats, 

habilitats i competències familiars que 

constitueixen mecanismes de protecció 

dels infants i joves

Famílies del centre obert i reforç 

escolar de totes les edats 
01-01-2020 31-12-2020 9.200,00          Justificat

2020 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  
Acompanyament a la inserció laboral de joves i adults en risc d'exclusió 

social (Linia B10)

Millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral 

de persones en risc d'exclusió social

Joves i adults en risc d'exclusió 

social
01-01-2021 31-12-2021 16.598,99        Justificat

2020 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Servei socioeducatiu per infants i adolescents (Línia C1)

Promoure el desenvolupament educatiu

i social dels infants i adolescents a

través d'activitats educatives, culturals i

de temps lliure, fomentant hàbits de vida 

saludable i afavorint la participació i la

inclusió social dels infants i adolescents

del municipi.

Infants i adolescents entre 4 i 16 

anys en risc social
01-01-2021 31-12-2021 11.991,84        Justificat

2020 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Marhaba  (Linia C2)

Afavorir la inclusió dels i les joves 

nouvinguts/des al territori, facilitant el 

seu accés i participació activa al món 

formatiu i/o laboral.

Joves migrants nouvinguts sense 

referents familiars
01-01-2021 31-12-2021 4.060,41          Justificat

2020 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  
Acompanyament a la inserció de joves tutelats i extutelats en risc d'exclusió  

(Linia C5)

Integració laboral, cultural i social de 

joves que estiguin en processos 

d'acompanyament a l'Area de Suport al 

Jove Tutelat i Extutelat de la Generalitat 

de Catalunya.

joves i adults en risc d'exclusió social 01-01-2021 31-12-2021 28.233,74        Justificat

2020 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  SOAF: Saó Famílies  (Linia D2)

 Acompanyar i orientar a les famílies de 

manera integral en la millora del seu 

benestar personal i familiar donant-los 

suport i acompanyament segons les 

seves necessitats vitals.

Famílies amb fills/es de 0 a 3 

anys (Criança) i de 10 a 21 anys 

(espai per a famílies amb fills/es 

adolescents)

01-01-2021 31-12-2021 10.334,52        Justificat



2020 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Gestió del voluntariat (Linia E1)

 Incorporar la figura de les persones 

voluntàries a l'Entitat com a peça clau 

de l’acció socioeducativa i com element 

de transformació i innovació social. 

persones voluntàries de Saó 01-01-2021 31-12-2021 4.520,02          Justificat

2020 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Dinamització juvenil comunitària (linia G4 )

Fomentar la participació juvenil a la 

localitat i emprenedoria comunitària i 

social  joves de 15 a 29 anys 01-01-2021 31-12-2021 11.532,89        Justificat

2020 Generalitat Salut PatiPami- activitats d'oci saludable

Oferir un espai d'oci saludable, 

universal i gratuït als i les joves de 15 a 

29 anys de la ciutat del Prat de 

Llobregat

 joves de 15 a 29 anys 01-01-2020 31-12-2020 2.523,60          Justificat

2020 Generalitat SOC-ACOL
Contractació per la regularització de situacions legals de persones en 

situació de vulnerabilitat

Regularització de les situacions legals i 

per tenir experiències laborals que els 

faciliten que les persones puguin 

continuar participant en el mercat 

laboral

Persones que tenen una 

autorització de residència 

temporal per circumstàncies

excepcionals d’arrelament social 

(ACOL)

01-01-2021 31-12-2021 38.443,92        Justificat

2020 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Centre socioeducatiu diürn Saó (Línia C1)

Promoure la inclusió socioeducativa o 

laboral dels joves en risc a través de 

l’acompanyament en la formació per tal 

de que millorin la seva qualitat de vida

 Joves entre els 16 i els 21 anys 

que es troben en situació de risc 

d’exclusió 

01-01-2020 31-12-2020 36.000,00        Justificat

2021 Ajuntament del Prat Acció social i comunitària Atenció a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat Inclusió social

infants, adolescents i joves en 

situació de vulnerabilitat

social

01-01-2021 31-12-2021 125.000,00         Justificat

2021 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Centre socioeducatiu diürn Saó (Línia C1)

Promoure la inclusió socioeducativa o 

laboral dels joves en risc a través de 

l’acompanyament en la formació per tal 

de que millorin la seva qualitat de vida

 Joves entre els 16 i els 21 anys 

que es troben en situació de risc 

d’exclusió 

01-01-2021 31-12-2021 30.000,00           Justificat

2021 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Formació de dinamitzadors/es en oci juvenil ( LÍNIA E1)

Aconseguir que els joves del Prat es 

comprometin amb la seva ciutat, 

generant propostes comunitàries 

integradores i transformadores.

Joves entre els 16 i els 21 anys 01-01-2021 31-12-2021 10.000,00           Justificat

2021 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Millora de la gestió i de la coordinació del voluntariat a Saó (Línia F2)

Incorporar la figura de les persones 

voluntàries a l'Entitat com a peça clau 

de l’acció socioeducativa i com element 

de transformació i innovació social. 

 Persones voluntàries 01-01-2021 31-12-2021 4.247,40             Justificat

2021 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Pla de formació continuada de SaóPrat (Línia G2)

Creació de pensament i de criteris per a 

disposar d'una cartera de serveis 

adaptada a les necessitats que 

plantegen el context i els usuaris en 

coherència amb el nostre propòsit.

Persones treballadores de Saó 01-01-2021 31-12-2021 5.521,52             Justificat

2021 Generalitat Departament d'Empresa i Treball -Projectes Singulars JOVESS. Emprenedoria comunitaria, una alternativa de futur

Millorar la realitat socioeconòmica de 

les comunitats d’incidència a través de 

les pròpies iniciatives liderades pels 

joves

joves en general 01-10-2021 30-06-2022 4.415,40             Justificat

2021 Generalitat SOC-ESAL
Contractació laboral de persones en atur de llarga durada, transexuals i 

dones 
Contractació laboral persones Trans i dones 22-02-2022 21-02-2023 77.736,00           Obert

2021 Generalitat SOC-TRFO Contractació de joves extutelats

Facilitar la inclusió sociolaboral dels 

joves en risc a través de la contractació 

en l’empresa. 

joves extutelats 01-12-2021 29-12-2022 77.736,00           tancat

2021 Generalitat Xarxa d'Ateneus Cooperatius
Generació de noves oportunitats d'ocupació en una construcció sostenible, social i 

circular

Millorar les oportunitats i expectatives 

laborals de joves en risc d'exclusió 

social a través de la formació en 

construcció circular

Joves en risc d'exclusió social 01-11-2021 31-10-2022 47.800,00           Justificat

2021 Generalitat SOC 30-PLUS Contractació de persones en situació d’atur de 30 anys i més

Afavorir la inserció laboral de persones 

en situació d’atur de 30 anys i més, 

proporcionant-los, entre d’altres 

recursos, la formació i competències 

necessàries per ocupar un determinat 

lloc de treball.

persones desocupades de 30 i 

més anys,
08-11-2021 07-08-2022 9.806,13             Justificat

2021 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  
Acompanyament a la inserció laboral de joves i adults en risc d'exclusió social  (Línia 

B10)

Millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral 

de persones en risc d'exclusió social
joves i adults en risc d'exclusió social 01-01-2022 31-12-2022 20.034,08           tancat

2021 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Servei socioeducatiu per infants i adolescentsde (Línia C1)

Promoure el desenvolupament educatiu 

i social dels infants i adolescents a 

través d'activitats educatives, culturals i 

de temps lliure, fomentant hàbits de vida 

saludable i afavorint la participació i la 

inclusió social dels infants i adolescents 

del municipi.

Infància i Adolescència 01-01-2022 31-12-2022 12.786,10           tancat



2021 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Marhaba (Línia C2)

Afavorir la inclusió dels i les joves 

nouvinguts/des al territori, facilitant el 

seu accés i participació activa al món 

formatiu i/o laboral.

Joves migrants nouvinguts sense 

referents familiars
01-01-2022 31-12-2022 3.275,75             tancat

2021 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF  Acompanyament a la inserció de joves tutelats i extutelats en risc d'exclusió (Línia C5)

 Integració laboral, cultural i social de 

joves que estiguin en processos 

d'acompanyament a l'Area de Suport al 

Jove Tutelat i Extutelat de la Generalitat 

de Catalunya.

Joves tutelats i extutelats 01-01-2022 31-12-2022 30.414,25           tancat

2021 Generalitat  Treball, Afers Socials i Família - IRPF   Gestió voluntariat (Línia E1)

Incorporar la figura de les persones 

voluntàries a l'Entitat com a peça clau 

de l’acció socioeducativa i com element 

de transformació i innovació social.

Persones voluntàries 01-01-2022 31-12-2022 3.336,00             tancat

2022 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Som-Riu (Línia B1) 

Potenciar el desenvolupament dels 

nens, nenes i adolescents (NNA) del 

Prat de Llobregat creant un entorn 

segur, motivador i de participació.

infants i adolescents entre 4 i 16 

anys en risc social

01-01-2022 31-12-2022 10.833,08        tancat

2022 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Centre socioeducatiu diürn Saó (Línia C1)

Promoure la inclusió socioeducativa o 

laboral dels joves en risc a través de 

l’acompanyament en la formació per tal 

de que millorin la seva qualitat de vida

 Joves entre els 16 i els 21 anys 

que es troben en situació de risc 

d’exclusió 

01-01-2022 31-12-2022 30.000,00        tancat

2022 Generalitat Treball, Acció Social i Famílies-COSPE Millora de la gestió i de la coordinació del voluntariat a Saó (Línia F2)

Incorporar la figura de les persones 

voluntàries a l'Entitat com a peça clau 

de l’acció socioeducativa i com element 

de transformació i innovació social. 

Persones voluntàries de Saó 01-01-2022 31-12-2022 2.380,76          tancat

2022 Diputació de Barcelona Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social Marhaba

Afavorir la inclusió dels i les joves 

nouvinguts/des al territori, facilitant el 

seu accés i participació activa al món 

formatiu i/o laboral

Joves migrants nouvinguts 01-01-2022 31-12-2022 2.055,17          tancat

2022 Generalitat SOC-ESAL
Contractació laboral de persones en atur de llarga durada, transexuals i 

dones 
Contractació laboral

Dones en situació d'atur de llarga 

durada, persones trans
07-02-2023 06-02-2024 86.001,63        Obert

2022 Generalitat SOC-TRFO Contractació de joves extutelats

Facilitar la inclusió sociolaboral dels 

joves en risc a través de la contractació 

en l’empresa. 

joves extutelats 01-12-2022 30-11-2023 70.309,80        Obert

2022 Generalitat Igualtat i Feminismes Suetí (Línia E)

Apoderar les famílies per tal de 

promoure millores en el seu 

desenvolupament personal,

social i comunitari, millorant la seva 

qualitat de vida i afavorint la seva 

inclusió social.

Famílies d'ètnia gitana 01-01-2022 31-12-2022 6.300,00          tancat

2022 Generalitat Igualtat i Feminismes Formació interna Equip Saó (Línia E)

Incorporar la perspectiva feminista 

interseccional en els projectes i la 

pràctica  socioeducativa de SaóPrat, per 

tal d'assolir la plena igualtat de tracte i 

la no discriminació

Equip de Saó 01-09-2022 30-06-2023 1.305,04          Obert

2022 Generalitat Igualtat i Feminismes
Tallers d'alfabelització per a dones i joves d'origen magrebí i subsaharià 

(Línia F)

Promoure la inclusió social de les 

persones estrangeres a partir de 

l'alfabetització, per tal de afavorir la 

participació comunitària i l'arrelament al 

territori. 

Joves i dones migrants 01-09-2022 30-06-2023 3.782,61          Obert

2022 Ajuntament del Prat Acció social i comunitària Atenció a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat Inclusió social

infants, adolescents i joves en 

situació de vulnerabilitat

social

01-01-2022 31-12-2022 125.000,00      Justificat

2022 Generalitat Empresa i Treball Ocell de Foc (Línia 1. Nucli Baix Llobregat)

Atendre els aspectes personals i de 

desenvolupament vital i la millora dels 

elements no cognitius per tal 

d'aconseguir un impacte més important, 

afavorir el retorn educatiu i millorar les 

transicions al món laboral del jovent.

Joves entre 16 i 30 anys, prioritari 

els que tenen una problemàtica 

de salut mental

01/12/2022 31/12/2024 97.022,75        Obert

CONVENIS

Any signaturaAdministració Departament Persona signant de l'administració Objecte del conveni vigència Estat (actiu/inactiu)

24/07/2018 Ajuntament del Prat Acció social i comunitària Rafael Duarte Molina - Tinent d'Alcalde
Cessió edifici Avinguda del Canal, 110. 

Seu social de Saó

11-07-2018 a 11-08-2023 amb 

possibilitat de prórroga de 5 anys 

més.

Actiu




