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Exp. AMB 901745/2021 

 

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’UNA 

SUBVENCIÓ A FAVOR DE LA TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE 

CATALUNYA PER AMPLIAR EL CONEIXEMENT i LA PROMOCIÓ DE LES ENTITATS 

SOCIALS I LA LLUITA CONTRA L’ESQUERDA DIGITAL 

 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF: P- 0800258- 

F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel Secretari General Sr. 

Marcel·lí Pons Duat. 

 

D’altra, la Sra. Francina Alsina Canudas com a presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya, amb NIF G-63371421 i domicili al carrer Rocafort, número 242 bis (08029) de Barcelona. 

 

 
ACTUEN 

 
Per una part Ramon Torra i Xicoy, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), amb 

NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, nomenat per 

acord del Consell Metropolità de 31 de juliol de 2019. Aquesta addenda ha estat aprovada per acord de 

Consell Metropolità de data 29 de novembre de 2022 en el que també es faculta a Ramon Torra i Xicoy 

per a la signatura de la mateixa. Assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de Presidència de data 26 de novembre de 

2018, actuant en funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 

de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 

exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 

 
D’altra banda, la Sra. Francina Alsina Canudas, en nom i representació de la Taula d’entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya (en endavant Taula del Tercer Sector), en virtut de presidenta segons el 

certificat de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb referència 1793/2018. 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se, i 
 

 
EXPOSEN 

 
I.- Que, en data 14 de juliol de 2021, l’AMB i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya van signar un 

conveni amb l’objecte d’ampliar el coneixement i la promoció de les entitats socials així com la lluita 

contra l’esquerda digital. 
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II.- Que aquest conveni contemplava una programació i distribució de les accions a desenvolupar al llarg 

dels tres anys de vigència (2021, 2022 i 2023) en un context molt subjecte encara a restriccions i 

limitacions sanitàries i socials provocades per la COVID19. Aquestes accions quedaven recollides en un 

pla de treball. 

 
III.- Que la progressiva millora de les dades epidemiològiques així com la supressió de la majoria de les 

restriccions sanitàries i socials ha fet valorar la possibilitat d’avançar la celebració esdeveniments i actes 

de promoció de les entitats socials de forma presencial. 

 
Les previsions recollides en el conveni obliguen a esperar a 2023 per poder finançar i realitzar les accions 

vinculades a actes de promoció de les entitats socials. 

 
Davant d’aquesta casuística, i pel correcte desenvolupament de les activitats previstes en el conveni 

entre ambdues parts, es considera necessari que el conveni reculli la possibilitat de presentar 

justificacions relacionades amb aquells actes de promoció i reconeixement de les entitats del tercer 

sector social que es desenvolupin també durant l’exercici 2022, així com les feines i actuacions 

relacionades amb la mapificació del tercer sector no només en l’exercici 2022 sinó també en el 2023. 

 

Als efectes de modificar les previsions inicials del conveni les parts acorden subscriure aquesta primera 

addenda del conveni, que es regirà pels següents 

 

 

PACTES 

PRIMER 

L’AMB acorda incrementar la subvenció atorgada a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya que es 

va vehicular a través del conveni signat el 14 de juliol de 2021 fins a 80.000 euros, la qual cosa comporta 

un augment de 5.000 euros de la dotació inicialment assignada, que és acceptada per l’entitat 

beneficiària. 

SEGON 

Les parts acorden modificar el conveni signat entre les parts amb data 14 de juliol de 2021 per a ampliar el 

coneixement i la promoció de les entitats socials així com la lluita contra l’esquerda digital a fi i efecte 

d’adequar-ho a l’increment de subvenció quedant en conseqüència la redacció del mateix amb els 

següents textos: 

En el pacte Primer del conveni.- Atorgament i acceptació de la subvenció 

Allà on diu: 

L’AMB atorga a la Taula del Tercer Sector que accepta la subvenció concedida per acord de Consell 

Metropolità de data 25 de maig de 2021 per import màxim de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000€) per a 

desenvolupar les actuacions subvencionades amb el contingut que s’estableix en els següents pactes. 
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Ha de dir: 

L’AMB atorga a la Taula del Tercer Sector, que accepta, la subvenció concedida per acord de Consell 

Metropolità de data 25 de maig de 2021 per import màxim de VUITANTA MIL EUROS (80.000 €) per a 

desenvolupar les actuacions subvencionades amb el contingut que s’estableix en els següents pactes. 

 

 
En el pacte Tercer del conveni.- Obligacions del beneficiari i desenvolupament de l’actuació 

subvencionada 

 
Allà on diu: 

TERCER.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI I DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ SUBVENCIONADA 

El beneficiari haurà de desenvolupar les següents accions: 

 
Any 2021 (25.000€) 

- Informe del Baròmetre 2021. 

- Difusió, promoció i sensibilització sobre internet com a dret fonamental. 

 
Any 2022 (25.000€) 

- Mapificació del tercer sector en els municipis de l’àrea metropolitana. 

- Difusió, promoció i sensibilització sobre internet com a dret fonamental. 

 
Any 2023 (25.000€) 

- Actes, jornades realitzats relacionats amb el reconeixement públic de la tasca de les entitats socials. 

- Difusió, promoció i sensibilització sobre internet com a dret fonamental. 

Ha de dir: 

El beneficiari haurà de desenvolupar les següents accions: 

 
Any 2021 (25.000€) 

- Informe del Baròmetre 2021. 

- Difusió, promoció i sensibilització sobre internet com a dret fonamental. 

 
Any 2022 (30.000€) 

- Mapificació del tercer sector en els municipis de l’àrea metropolitana. 

- Difusió, promoció i sensibilització sobre internet com a dret fonamental. 

- Actes i jornades relacionats amb el reconeixement públic de la tasca de les entitats socials. 

 
Any 2023 (25.000€) 

- Actes, jornades realitzats relacionats amb el reconeixement públic de la tasca de les entitats socials. 

- Difusió, promoció i sensibilització sobre internet com a dret fonamental. 

- Mapificació del tercer sector en els municipis de l’àrea metropolitana. 
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En el pacte Quart del conveni.- Finançament de l’actuació 

Allà on diu: 

Els compromisos assumits en aquest conveni es valoren en 25.000 euros anuals, el que fa un total de 
75.000 euros pels 3 anys de vigència d’aquest conveni, tal i com s’estableix en el pacte primer d’aquest 
document. 
La despesa assumida per l’AMB anirà a càrrec de la partida pressupostària D1020 24100 48992 TC 

CONVENI TAULA TERCER SECTOR o aquella que correspongui en exercicis futurs, amb les anualitats que 

s’indiquen a continuació: 

 
Any Import 

2021 25.000€ 

2022 25.000€ 

2023 25.000€ 

 
Ha de dir: 

Els compromisos assumits en aquest conveni es valoren en un total de 80.000 euros pels 3 anys de 

vigència d’aquest conveni, tal i com s’estableix en el pacte primer d’aquest document. 

La despesa assumida per l’AMB anirà a càrrec de la partida pressupostària D1020 24100 48992 TC 

CONVENI TAULA TERCER SECTOR o aquella que correspongui en exercicis futurs, amb les anualitats que 

s’indiquen a continuació: 

 
Any Import 

2021 25.000€ 

2022 30.000€ 

2023 25.000€ 

 

 
TERCER 

Per al finançament de les actuacions descrites, l’AMB a través de la signatura de la present addenda, es 

compromet a atorgar una major dotació de la subvenció a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 

afegint la quantitat de 5.000 € per a l’any 2022, necessària per a l’ampliació de les actuacions descrites. 

 
La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària D1020 24100 48992 del pressupost de l’AMB per 

el 2022. 

 
QUART 

Les parts acorden modificar el pacte Cinquè del conveni.- Forma de pagament 

 
Allà on diu: 
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El pagament es realitzarà de la següent manera: 

- A la signatura del conveni, es transferirà la quantitat de 15.000€ (20% de la quantitat total del conveni) 

a la Taula d’Entitats del Tercer Sector a càrrec de la partida pressupostària de D1020 24100 48992 TC 

CONVENI TAULA TERCER SECTOR de l’any 2021. 

- Es transferiran 10.000€ (14,3% de la quantitat total del conveni) una vegada finalitzades i justificades 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2021. 

- A 15 de gener de 2022, es transferiran 15.000€ (20% de la quantitat total del conveni) per desenvolupar 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2022. 

- Es transferiran 10.000€ (14,3% de la quantitat total del conveni) una vegada finalitzades i justificades 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2022. 

- A 15 de gener de 2023, es transferiran 15.000€ (20% de la quantitat total del conveni) per desenvolupar 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2023. 

- Es transferiran 10.000€ (14,4% de la quantitat total del conveni) una vegada finalitzades i justificades 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2023. 

 
Ha de dir: 

 

- A la signatura del conveni, es transferirà la quantitat de 15.000€ (18,75% de la quantitat total del 

conveni) a la Taula d’Entitats del Tercer Sector a càrrec de la partida pressupostària de D1020 24100 

48992 TC CONVENI TAULA TERCER SECTOR de l’any 2021. 

- Es transferiran 10.000€ (12,50% de la quantitat total del conveni) una vegada finalitzades i justificades 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2021. 

- A 15 de gener de 2022, es transferiran 15.000€ (18,75% de la quantitat total del conveni) per 

desenvolupar les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2022. 

- Es transferiran 15.000€ (18,75% de la quantitat total del conveni) una vegada finalitzades i justificades 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2022. 

- A 15 de gener de 2023, es transferiran 15.000€ (18,75% de la quantitat total del conveni) per 

desenvolupar les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2023. 

- Es transferiran 10.000€ (12,50% de la quantitat total del conveni) una vegada finalitzades i justificades 

les accions contemplades en el pla de treball per l’any 2023. 

 
CINQUÈ 

Aquesta Addenda entrarà en vigor en el moment de la seva signatura. 

 
SISÈ 

En tot allò no modificat per aquest document, regeix el Conveni signat en data 14 de juliol de 2021. 

 
SETÈ 

L’AMB transmetrà una còpia d’aquesta addenda al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 

la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i una còpia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per 

a la seva publicació en nom de totes les parts signatàries. 



6 

 

 

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital, considerant-se la 

data d’aquesta addenda la de la darrera signatura. 

 

 
Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona Per la Taula del Tercer Sector Social de 

Catalunya 
 

 
Firmado digitalmente 

por Ramon Maria 

Torra Xicoy - DNI 

37266022L (TCAT) 

Fecha: 2022.12.01 

17:55:53 +01'00' 

38038655J 

FRANCINA 

ALSINA 

CANUDAS (R: 

G63371421) 

Signat digitalment per 

38038655J FRANCINA 

ALSINA CANUDAS (R: 

G63371421) 

Data: 2022.11.30 

11:32:34 +01'00' 

Ramon Torra i Xicoy Francina Alsina Canudas 

Gerent de l’Àrea de Desenvolupament Presidenta 

Social i Econòmic 

 
 
 

Vist-i-plau 

Marcel lí Pons 

Duat - DNI 

39659234N 

(TCAT) 

 
 
 
 

Firmado digitalmente 
por Marcel lí Pons Duat - 

DNI 39659234N (TCAT) 

Fecha: 2022.12.13 

11:21:43 +01'00' 

Marcel·lí Pons Duat 

Secretari general 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 


