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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL CONSORCI PORT DE 

MATARÓ, PER LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS BLUACT 

 

 

INTERVENEN 

 

D’una part, la Sra. Núria Moreno Romero, en qualitat de regidora delegada de 

Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Mataró, amb domicili a La Riera, 48 de Mataró 

amb CIF P0812000H. 

 

De l’altra, el senyor Isidre Gavin i Valls, en qualitat de president del Consell de Govern del 

Consorci Port de Mataró, amb CIF Q5856419Fi domicili  a Mataró, Passeig del Callao, s/n,  

i nomenat per Resolució del conseller de Territori I Sostenibilitat de 8 de novembre de 

2018. Actua de conformitat amb la competència atribuïda en l’article 9 dels Estatuts del 

Consorci Port de Mataró, aprovats pel Decret 236/1997, de 2 de setembre, pel qual 

s’aprova la constitució del Consorci Port de Mataró. 

 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat jurídica per obligar-se i en 

particular per celebrar el present conveni i 

 

 

EXPOSEN 

 

l. El Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de Mataró té com a missió la 

promoció i difusió turística de la ciutat. Un element clau per dur a terme aqueta missió és 

el projecte BluAct . Aquest projecte estableix una xarxa de transferència de coneixement 

de set ciutats portuàries europees, incloses Pireus, Mataró, Ostende, Galati, Matosinhos, 

Burgas i Salerno amb l'objectiu de compartir bones pràctiques d'Economia Blava. El 

projecte segueix l’èxit de la Blue Growth Initiative de Piraeus, un concurs d’emprenedoria 

que ofereix serveis d’incubació a les empreses locals que impulsen la innovació i la 

creació d’ocupació. Mitjançant la creació de grups de suport locals d’Urbact i la 
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participació d’interessats locals i d’altres parts, amb l’objectiu final de potenciar l’economia 

blava, BluAct pretén donar resultats de gran abast a les respectives ciutats associades. 

 

ll.  El Consorci Port de Mataró es regeix pels Estatuts del Consorci Port de Mataró, 

aprovats pel Decret 236/1997, de 2 de setembre, pel qual s’aprova la constitució del 

consorci Port de Mataró. En aquests Estatuts, entre les seves funcions, hi ha la relativa 

a la realització, en general, de totes aquelles actuacions que permetin facilitar el trànsit 

marítim i aconseguir la rendibilitat i productivitat de l’explotació del port.  

 

III.   Així mateix, el port de Mataró forma part del sistema portuari català el qual es regeix 

per la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i transport en aigües marítimes i 

continentals i pel Pla de ports 2030. D’una banda, pel que fa a la Llei esmentada, els 

seus objectius són, entre d’altres, articular un sistema portuari que posi les 

infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica, industrial, logística, 

nàutico-esportiva, pesquera, turística i social de Catalunya; promoure activitats 

nàutiques, d’esbarjo, esportives, de recerca científica i culturals associades; i integrar els 

ports en llur entorn territorial. De l’altra,  respecte el Pla de ports 2030, aquest estableix 

que el futur desenvolupament dels ports s’ha de fer amb la visió de ser un motor 

econòmic i social de Catalunya al servei de les activitats del territori, caracteritzat per 

una alta competitivitat i gestionat amb criteris de innovació i sostenibilitat.  

 

lV. En el marc del projecte BluAct esmentat, sorgeix la iniciativa de l’Ajuntament de 

Mataró d’organitzar i concedir uns premis a l’emprenedoria local en termes d’economia 

blava. 

 

V. En aquest context, el Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de 

Mataró creu convenient la implicació de tercers, públics i/o privats, en la concessió 

d’aquests premis, per a una major difusió i interès ciutadà. És per això que l’Ajuntament 

ha sol·licitat al Consorci Port de Mataró contribuir en el seu finançament. 

 

VI. L’article 90.3.c del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (en endavant, TRLFPC), així com 
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l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 

endavant, LGS), estableixen que la concurrència no és preceptiva si per l’especificitat i 

les característiques del beneficiari o de l’activitat subvencionada no és possible, d’una 

manera objectivable, promoure la concurrència pública o si raons d’interès públic, social, 

econòmic o humanitari en dificulten la convocatòria pública. L’article 94.2 d’aquesta 

mateixa norma estableix les condicions per a l’atorgament d’aquest tipus de 

subvencions. 

 

VII. L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, modificada per l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de 

juny, aprova les formes de justificació de subvencions, i l’annex de l’Acord 

GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases 

reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el 

model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions 

en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el 

seu sector públic, i se n’aprova el text íntegre, conté els principis ètics i regles de 

conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar 

l’activitat, i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis 

 

VIII. La proposta de la gerent del Consorci Port de Mataró que consta a l’expedient 

acredita la impossibilitat de promoure la concurrència pública. 

 
IX. L’informe de no concurrència de la gerent del Port de Mataró acredita la impossibilitat 

de promoure la concurrència pública 

 

X. La Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2020, conté la previsió pressupostària necessària per poder aprovar aquesta 

convocatòria. 

 

XI. Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost del Consorci Port de Mataró per a 

fer front a l’aportació del capítol IV. 

 

XII. La competència per a la concessió de la subvenció està atribuïda al Consell de 

Govern del Consorci Port de Mataró conforme a l’article 93.c del TRLFPC.  En la sessió 
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ordinària del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró realitzada el 18 de març de 

2020, es va aprovar la concessió d’aquesta subvenció.  

 

En base al que s’exposa anteriorment, les parts signants convenen en acordar el 

present conveni amb subjecció als següents 

  

 

PACTES 

 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir i regular la col·laboració entre 

l’Ajuntament de Mataró i el Consorci Port de Mataró en l’organització de la primera 

edició dels Premis BluAct a l’emprenedoria blava que concedeix l’Ajuntament de 

Mataró.  

 

Més concretament,  mitjançant aquest conveni, el Consorci Port de Mataró atorga a 

l’Ajuntament de Mataró una subvenció de quatre mil euros (4.000 euros) per al 

finançament de la primera edició dels Premis BluAct que concedeix l’Ajuntament de 

Mataró d’acord amb el projecte presentat amb la sol·licitud de subvenció i a càrrec de la 

partida pressupostària 226.003 del pressupost vigent, amb les condicions que 

s’estableixen en aquest conveni. 

 

Segon.- La formalització d’aquest conveni implica l’autorització a la unitat administrativa 

corresponent del Consorci Port de Mataró per a la comptabilització de la disposició de 

crèdit a favor del beneficiari en el sistema de la comptabilitat i l’autorització per a la 

comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades. 

 

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró accepta la subvenció  i es compromet a destinar-la en 

la seva totalitat a l’exclusiva finalitat de finançar e l  p r e m i  de referència, en concret, 

el primer premi consistent en una dotació en metàl·lic de 4.000 € pel seu guanyador. 

 

L’Ajuntament de Mataró ha de fer constar el suport del Consorci Port de Mataró en la 

realització de l’activitat objecte de la subvenció, incloent-hi tot el material imprès i la 
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publicitat que generi l’activitat subvencionada, mitjançant la utilització del logotip del 

Consorci Port de Mataró, prèviament verificat per aquest, així com també en el pla de 

mitjans de la campanya de promoció de ciutat dedicada a la primera Edició dels 

Premis BluAct a l’emprenedoria blava. 

 

Quart.- Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada.  

 

No obstant això, en cap cas l’import de la subvenció concedida pot ser d’una quantitat 

que, aïlladament o en concurrència amb ajuts, subvencions, ingressos o recursos que 

financin l’activitat subvencionada procedents d’altres entitats públiques o privades, 

nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 

 

Cinquè.- L’obligació de pagament de l’import total de la subvenció es tramitarà una 

vegada formalitzat el conveni, en un termini no superior als dos mesos des de la seva  

signatura en el compte bancari, titularitat de l’Ajuntament, que a aquest efecte designi al 

Consorci Port de Mataró. 

 

L’incompliment de l’obligació de justificació de l’aplicació dels fons percebuts i/o 

l’incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, en els termes 

previstos en aquest conveni, serà causa de revocació de la subvenció concedida. 

 

Sisè.- Quant a la notificació d'altres ajuts, ingressos o els recursos que financin l'activitat 

subvencionada, obtinguts o demanats amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud a 

d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 

l’Ajuntament de Mataró ha de comunicar aquestes fonts de finançament amb anterioritat 

al termini de presentació establert per a la justificació de l'aplicació donada a la 

subvenció. 

 

Setè.- Pel que fa a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció, l’Ajuntament de 

Mataró haurà de presentar al Consorci Port de Mataró, no més tard de 31 de novembre 

de 2020, el justificant del pagament del premi al guanyador i el document corresponent de 
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la concessió d'aquest. 

 

Vuitè.- L’Ajuntament de Mataró haurà de complir totes les obligacions que estableixen 

per als beneficiaris de concessió de subvencions  l’article 14 de la LGS, i el TRLFPC, 

especialment les obligacions establertes en els article 90 bis, 92 bis i 95. 

 

L’Ajuntament de Mataró ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 

conducta recollits a l’Annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la 

modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 

22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per 

a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per 

l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre (DOGC, 

núm. 7152 - 30.6.2016). En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta 

serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les 

sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris de subvencions i d'ajuts públics, 

sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en 

matèria de subvencions. 

 

L’Ajuntament de Mataró ha de facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans 

de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

Novè.- L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 

beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del TRLFPC, i en 

especial en l’article 92 bis en relació amb les donacions, aportacions o prestacions de 

serveis a títol gratuït, així com a l’article 37 de la LGS, podran donar lloc a la revocació de 

la subvenció. 

 

Desè.- El present conveni t i n d r à  e f e c t e s  a partir de la data de la última 

signatura del mateix i finalitzarà una vegada l’Ajuntament de Mataró hagi justificat 

l’aplicació donada a la subvenció d’acord amb la clàusula setena d’aquest conveni. 

 

Onzè.- Per garantir el seguiment d’aquest conveni s’anomenarà una comissió mixta de 
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seguiment que estarà formada per dos representants de cada una de les parts que 

signen el conveni.  

 

Entre d’altres funcions, correspon a aquesta Comissió el seguiment i la valoració de les 

accions derivades del Conveni, així com la resolució dels problemes d'interpretació i de 

compliment que poguessin plantejar-se, sense perjudici de les competències que 

corresponguin al Consell de Govern com a entitat que concedeix la subvenció.  

 

El funcionament d'aquesta Comissió es regirà pel que es disposa en aquest conveni i 

per les normes aplicables als òrgans col·legiats de les administracions públiques en la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 

 

Dotzè.- En el seu cas, les dades personals establertes en aquest conveni seran 

tractades, respectivament, per les par ts  d ’aques t  conven i , que actuaran, de forma 

independent, com a responsables del tractament de les mateixes.  

 

Les parts es comprometen a complir amb les disposicions del Reglament (UE) 

2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa 

al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, així com amb 

la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals 

 

Tretzè.- El Conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen 

el seu objecte o per incorre en causa de resolució. 

 

Són causes de resolució: 

a) El transcurs del seu termini de vigència; 

 

b) L’acord unànime de les parts; 
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c) L’incompliment de les obligacions assumides per part d’algun dels 

signants; 

 

En aquest supòsit, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 

requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions 

que es consideren incomplides. Aquest requeriment serà comunicat també a la 

Comissió mixta de seguiment. 

 

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l’incompliment, la 

part que l’ha dirigit notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució 

i s’entendrà resolt el conveni. 

  

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni; 

 

e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors previstes en la normativa 

aplicable; 

 

Catorzè.- El present conveni té naturalesa administrativa i li serà d’aplicació el que 

disposa el TRLFPC i la LGS, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i té el 

caràcter de bases reguladores de la subvenció, així com l’establert en Llei 26/2010, del 3 

d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

 

Ambdues parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin 

sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. En cas que no sigui possible, les 

qüestions litigioses que puguin afectar respecte a la seva interpretació i execució han de 

ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
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I en prova de conformitat, les parts signen digitalment el present conveni. 

 

Nuria Moreno Romero Isidre Gavin i Valls 

 

Regidora delegada de Promoció de Ciutat 

de l’Ajuntament de Mataró 

 

President del Consell de Govern del 

Consorci Port de Mataró 
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