
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI PORT DE MATARÓ

ANUNCI pel qual es dona publicitat a l'acord del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, de 16 de
juny de 2021, pel qual es delega l'exercici de competències en el/la gerent del Consorci.

El 16 de juny de 2021, el Consell de Govern del Consorci Port de Mataró ha acordat delegar l'exercici de
competències en el/la gerent del Consorci.

L'article 8.6 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableixen que les delegacions de competències s'han de publicar en el diari oficial de la Comunitat Autònoma
corresponent.

L'article 11.2 a) dels Estatuts que regeixen el Consorci Port de Mataró, aprovats pel Decret 236/1997, de 2 de
setembre, pel qual s'aprova la constitució del consorci Port de Mataró, atribueix al/ a la gerent la funció
d'executar i fer complir els acords del Consell de Govern.

Per tot això, es dóna publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'acord del Consell de
Govern del Consorci Port de Mataró, adoptat en la sessió de 16 de juny de 2021, pel qual es delega l'exercici
de competències en el/ la gerent, que figura com annex.

Mataró, 16 de juny de 2021

Margarita Díez Rilova

Gerent

Annex

Acord del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, de 16 de juny de 2021, pel qual es delega l'exercici
de competències en el/la gerent del Consorci

L'article 10 dels Estatuts que regeixen el Consorci Port de Mataró, aprovats per Decret 236/1997, de 2 de
setembre, pel qual s'aprova la constitució del Consorci Port de Mataró, estableix les competències que
corresponen al Consell de Govern. Entre aquestes competències, hi ha acordar els actes de disposició del
patrimoni del consorci, com també l'atorgament de les autoritzacions i concessions administratives que, de
conformitat amb la legislació vigent, corresponguin.

Per tal de garantir l'eficàcia, l'eficiència i l'agilitat en el funcionament ordinari dels àmbits d'actuació del
Consorci Port de Mataró, així com d'afavorir el servei a les persones administrades, és convenient definir un
marc de delegació de competències del Consell de Govern en el/la gerent del Consorci.

De conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, els òrgans de les diferents administracions públiques poden delegar l'exercici de
les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració.

Per tot l'exposat, es proposa acordar:
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Primer

Delegació en el/la gerent

Delegar en el/la gerent del Consorci Port de Mataró l'exercici de les competències següents:

a) L'atorgament de les autoritzacions demanials amb una durada igual o inferior a un any, amb caràcter
improrrogable, així com la seva modificació, revocació, declaració de caducitat, revisió d'ofici i qualsevol altre
supòsit relatiu a la seva extinció.

b) Les modificacions de les autoritzacions i les concessions demanials per causa de mutu acord, sempre que no
comportin una alteració substancial del seu contingut.

c) Les modificacions de les concessions demanials que siguin no substancials.

d) L'atorgament de les autoritzacions per a la prestació de serveis específics, així com la seva modificació,
revocació, declaració de caducitat, revisió d'ofici i qualsevol altre supòsit relatiu a la seva extinció.

e) L'atorgament de les llicències portuàries per a activitats econòmiques amb una durada igual o inferior a un
any, amb caràcter improrrogable, així com la seva modificació, renovació, oposició a la transmissió, revocació,
declaració de caducitat, revisió d'ofici i qualsevol altre supòsit relatiu a la seva extinció.

Segon

Actes dictats per delegació

1. D'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, els actes dictats per delegació han d'incloure abans de la signatura
les paraules “Per delegació” i indicar la data de l'acord de l'òrgan que ha efectuat la delegació i la de la
publicació en el diari oficial.

2. Els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant.

Disposició final

Aquest acord produeix efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya

(21.173.128)
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