FUNDACIÓ AEMA

CONVENIS

CONVENIS VIGENTS:
FUNDACIÓ NOUS CIMS:
-Conveni Curs 2021/2022 i 2022/2023:
Millorar l’ ocupabilitat i la inserció social i laboral de col·lectius en risc, prioritàriament joves,
mitjançant un programa de beques.
DRETS i OBLIGACIONS:
1. FUNDACIÓ NOUS CIMS:
La Fundació Nous Cims ingressarà els imports assenyalats al compte corrent de la Fundació
AEMA.
2. FUNDACIÓ AEMA:
Acompanyar als joves per a que puguin dur a terme els seus itineraris formatius i sol·licitar a
Nous Cims que aquests es puguin beneficiar de suport econòmic; Assegurar-se que els joves no
son beneficiaris de cap altre beca complementària en temps i forma, de que les aportacions
per part de Nous Cims van destinades als programes indicats i fins els imports màxims, no
incloent crèdits ni activitats addicionals, ni poden ser aplicades a un programa o curs diferent
al concedit, ni a cobrir les despeses d’un altre jove; La Fundació AEMA es compromet a
destinar durant el curs 2021/22 aquests imports per cobrir únicament matrícules, material,
quotes mensuals i transport.; Informar a la Fundació Nous Cims de qualsevol canvi o situació
que afecti l’itinerari del jove i, especialment, en els casos en els que els joves abandonin els
seus itineraris formatius. En el cas del curs 2022/23 al desconèixer els imports dels costos
acadèmics, las parts, s’emplacen a fer el seguiment dels alumnes i actualitzar en l’aplicatiu els
imports definitius.
Vigència: Del 28 de Juliol de 2021 al 31 de Juliol de 2023
.

FUNDACIÓ “LA CAIXA”:
Establir el marc de col·laboració entre la Fundació “La Caixa” i l’Entitat en el projecte “Banc de
Roba”, mitjançant l’aportació de 25.790€ que l’entitat destinarà íntegrament al Projecte.
DRETS i OBLIGACIONS:
1. FUNDACIÓ “LA CAIXA”:
Abonar la quantitat de 25 790€ en dos pagaments: el primer, del 90%, 23 211€, després de la
signatura del conveni; i el segon, del 10%, 2 579€ una vegada s’hagin presentat la memòria
final i la justificació de les despeses, sent aprovades per part de la Fundació “La Caixa”.
2. FUNDACIÓ AEMA:
Dur a terme el Projecte d’acord amb els objectius previstos; Responsabilitzar-se com entitat
gestora, de dotar el projecte dels elements necessaris per complir-ne l’objecte i garantir-ne la
gestió adequada per assegurar-ne el desenvolupament correcte; Definir i posar en pràctica un
pla d’avaluació que permeti obtenir informació objectiva sobre els resultats i impactes en el
desenvolupament del projecte; Destinar l’import de la Fundació “La Caixa” a les finalitats
previstes en aquest conveni i als conceptes que es relacionen en les bases de la convocatòria;
No es poden presentar despeses per conceptes no sol·licitats en el Projecte ni anteriors al 11
de Març de 2021.
Vigència: Des del dia 11 de Març de 2021 fins al 11 de Març de 2022.
CIMENTS MOLINS:


Conveni anual 2021:

Ciments Molins es compromet a col·laborar amb el projecte “Banc de Roba” de la Fundació
AEMA a través d’una aportació econòmica de 20 000€ anuals.
Drets i obligacions:
1. CIMENTS MOLINS:

Es compromet a col·laborar amb el projecte a través de l’aportació econòmica fixada per 2019
i 2020 de 20.000€ anuals.
2. FUNDACIÓ AEMA:
Es responsabilitza del bon estat de les donacions i es compromet a gestionar aquesta aportació
econòmica i destinar-la a la finalitat acordada i d’acord amb els seus fins fundacionals.
Elaborarà una memòria anual en la que consti la destinació que s’ha donat a la col·laboració
efectuada per Ciments Molins i els resultats aconseguits.
Durada: Vigència 3 de Març de 2021 a 31 de Desembre de 2021.
ANTICS CONVENIS:
FUNDACIÓ NOUS CIMS:
-Conveni Curs 2020/2021:
Millorar l’ ocupabilitat i la inserció social i laboral de col·lectius en risc, prioritàriament joves,
mitjançant un programa de beques.
DRETS i OBLIGACIONS:
2. FUNDACIÓ NOUS CIMS:
La Fundació Nous Cims ingressarà els imports assenyalats al compte corrent de la Fundació
AEMA.
3. FUNDACIÓ AEMA:
Acompanyar als joves per a que puguin dur a terme els seus itineraris formatius i sol·licitar a
Nous Cims que aquests es puguin beneficiar de suport econòmic; Assegurar-se que els joves no
son beneficiaris de cap altre beca complementària en temps i forma, de que les aportacions
per part de Nous Cims van destinades als programes indicats i fins els imports màxims, no
incloent crèdits ni activitats addicionals, ni poden ser aplicades a un programa o curs diferent
al concedit, ni a cobrir les despeses d’un altre jove; La Fundació AEMA es compromet a
destinar durant el curs 2020/21 aquests imports per cobrir únicament matrícules, material,

quotes mensuals i transport.; Informar a la Fundació Nous Cims de qualsevol canvi o situació
que afecti l’itinerari del jove i, especialment, en els casos en els que els joves abandonin els
seus itineraris formatius.
Vigència: Del 28 de Juliol de 2020 al 31 de Juliol de 2021.
CIMENTS MOLINS:


Conveni bianual 2019-2020:

Ciments Molins es va comprometre a col·laborar amb la Fundació AEMA durant els anys 2019 i
2020. Aquesta col·laboració es va realitzar amb l’objecte de col·laborar amb el projecte “Banc
de Roba” a través d’una aportació econòmica de 20 000€ per l’any 2019 i amb 20 000€ per
l’any 2020.
Drets i obligacions:
1. CIMENTS MOLINS:
Es compromet a col·laborar amb el projecte a través de l’aportació econòmica fixada per 2019
i 2020 de 20.000€ anuals.
2. FUNDACIÓ AEMA:
Es responsabilitza del bon estat de les donacions i es compromet a gestionar aquesta aportació
econòmica i destinar-la a la finalitat acordada i d’acord amb els seus fins fundacionals.
Elaborarà una memòria anual en la que consti la destinació que s’ha donat a la col·laboració
efectuada per Ciments Molins i els resultats aconseguits.
Durada: Vigència establerta del 18 de febrer de 2019 al 31 de desembre de 2020.

