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ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE LA JOVENTUT I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA AMB LA FINALITAT 
D’ESTABLIR LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA SALA D’ART JOVE I LO PATI 
CENTRE D’ART DE LES TERRES DE L’EBRE SIGNAT AMB DATA 23 DE 
DESEMBRE DE 2019 

 
 
Barcelona, a la darrera data de les signatures electròniques 

 
 

 
REUNITS 

 
D’una banda, la senyora Laia Girós i Barrés, presidenta del Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de la Joventut (en endavant l’ACJ), amb seu al carrer Calàbria, núm. 
147 de Barcelona i CIF Q-0801485-D; d’acord amb el seu nomenament mitjançant el 
Decret 227/2019, de 5 de novembre (DOGC 7997/2019, del 5 de novembre), i en ús de 
les seves facultats d’acord amb l’article 15.2.f dels Estatuts de l’Agència Catalana de la 
Joventut, aprovats pel Decret 129/2007, de 5 de juny (DOGC núm. 4899, de 7.06.07). 
 
De l’altra, el Senyor Adam Tomàs Roiget, com a Alcalde-President de l’Ajuntament 
d’Amposta, amb NIF 52600263E,  plaça de l’Ajuntament, 2-4 d’Amposta; expressament 
facultat per a la signatura del present conveni per acord adoptat per la JGL de la 
Corporació en sessió de data 20 d’abril de 2012.  
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per a atorgar el 
present conveni  i obligar-se en representació de les seves institucions i, 
 
 

 
MANIFESTEN 

 

I.- L’Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada 
mitjançant la Llei 6/2006, de 26 de maig (DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de 
la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la 
Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions es troba la 
d’executar els programes per a l’emancipació de les persones joves per encàrrec del 
departament competent en matèria de joventut, d’acord amb el Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya, entre els quals es troben els que afecten a la cultura. En aquest marc, 
promou la Sala d’Art Jove de la Direcció General de Joventut del Departament de 
Benestar Social i Família, ubicada al carrer Calàbria, 147 de Barcelona, per tal de 
dinamitzar el sector de la creació emergent entre les persones joves artistes i per facilitar 
que les seves activitats siguin accessibles al públic en general. 
 
II.- L’Ajuntament d’Amposta és titular de Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, 
centre d’art que busca ser catalitzador de les iniciatives i els projectes en matèria d’arts 
visuals portats a terme a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta. La tasca del centre contempla programes de difusió, formació, producció, col·lecció 
i arxiu, centrant-se sobretot  en les iniciatives i propostes que s’articulen a partir de la 
relació entre art i natura. 
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III.- L’Agència, en el marc de les seves funcions, desenvolupa el Programa d’arts visuals, 
el qual destaca la gestió de la Sala d’Art Jove espai destinat  al treball creatiu amb joves 
i la promoció de l’art emergent. Ofereix un entorn per a l’experimentació artística i la 
investigació, a més d’un seguit de dinàmiques de formació que s’adrecen tant a creadors 
i a estudiants com al públic general Entre les activitats que es realitzen, s’organitza i 
convoca, anualment, el premis i beques ART JOVE per tal de promoure i facilitar la 
creació artística entre els joves. 

 
IV. L’Agència Catalana de la Joventut i l’Ajuntament d’Amposta varen signar un conveni 
en data 24 d’octubre de 2013 per tal de col·laborar en el marc de la convocatòria Art 
Jove 2013, prorrogant-se mitjançant addenda per a la convocatòria 2014. Posteriorment, 
amb data 3 de maig de 2016, ambdues institucions signen un nou conveni de 
col·laboració en el marc de la convocatòria Art jove amb vigència fins el 31 de desembre 
de 2018  
 
IV. En data 23 de desembre de 2019, l’ACJ i l’Ajuntament d’Amposta van signar un 
conveni de col·laboració per establir el marc de col·laboració en el marc de la Sala d’Art 
Jove i el programa d’arts visuals de la Direcció General de Joventut. La clàusula setena 
estableix la vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2021 mentre que en la 
clàusula cinquena s’estableix que l’aportació econòmica anual s’establirà mitjançant 
addenda. 
 
V. La Resolució TSF/2535/2017, de 26 d'octubre, per la per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels premis Art Jove Producció, la beca Art Jove Mediació i les beques Art 
Jove Intercanvi Internacional . En data, 4 d’octubre es publica al DOGC la resolució 
TSF/2503/2019, de 30 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels premis Art 
Jove Producció, la beca Art Jove Mediació i les beques Art Jove Intercanvi Internacional 
corresponents a l'any 2019 (ref. BDNS 475349). 
  
VI. Que la Resolució del Director General de l’Agència Catalana de la Joventut de 28 de 
novembre de 2019 atorga el premi Art Jove on es determina que un dels projectes 
seleccionats es desenvoluparà en col·laboració amb Lo Pati Centre d’Art de els terres 
de L’Ebre. 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat per actuar, ambdues 
parts acorden formalitzar el present conveni marc que es regirà d’acord amb les 
següents 

 
 

 
CLÀUSULES 

 
 
Primera. Objecte 
 
L’objecte d’aquests addenda és establir la col·laboració entre l’Agència Catalana de la 
Joventut i l’Ajuntament d’Amposta, a través de Lo Pati, en el marc de la convocatòria 
ART JOVE , concretament pel projecte seleccionat en la convocatòria ART JOVE 2019 
Resolució TSF/2503/2019, de 30 de setembre i que es desenvoluparà al llarg de l’any 
2020 en el marc de Lo Pati Centre d’art de els Terres de l’Ebre. 
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Segona. - Aportació econòmica 
 
L’Ajuntament d’Amposta aportarà a la ACJ la quantitat de mil dos-cents euros IVA no inclòs 
(1200 IVA no inclòs), a càrrec del seu pressupost per a l’any 2020. 
 
Seguint el següents desglossament: 
 

- Projecte “intervenció en relació a la natura i el paisatge” - 1.200€ IVA no inclòs. 
- Si el Centre d’Art Lo Pati ho considera oportú es farà càrrec de la presentació del 

projecte que es desenvolupi en el marc de col·laboració d’aquest conveni. 
 

El pagament en concepte de projecte “intervenció en relació a la natura i el paisatge” 
(1.200€ IVA no inclòs) es farà efectiu un cop signat el conveni i publicada la convocatòria 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
QuartsTercer.-  
Ambdues parts se sotmeten de forma expressa a la resta de Clàusules i acords establerts 
al conveni marc de 23 de desembre de 2020. 
 
I en prova de conformitat, signen el present conveni, a un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 Adam Tomàs i Roiget  Laia Girós i Barrés 
AJUNTAMENT D’AMPOSTA AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT 

 
 


		2020-12-29T14:25:36+0100
	Adam Tomàs Roiget - DNI 52600263E (SIG)


		2021-01-07T16:49:57+0100
	Laia Girós Barrés - DNI 47180981T (SIG)




