Convenis de col·laboració Fundació Navegació Oceànica vigents el 2020

Els convenis de col·laboració subscrits el 2020 o bé en anys anteriors amb altres entitats i que
han comportat efectes econòmics, financers i patrimonials per a la FUNDACIÓ en l’exercici 2020
es relacionen tot seguit. En tots els casos es troben vinculats a les finalitats previstes als Estatuts
de la FNOB.

a) Conveni marc amb la Universitat de Barcelona (UB)
Formalitzat l’1 de març de 2016, i en base a les constants col·laboracions entre ambdues entitats
des de la primera edició de la Barcelona World Race, aquest conveni estableix un marc global
de col·laboració entre la UB i la FNOB.
El desenvolupament d’aquesta col·laboració inicial haurà d’establir-se a través d’una
programació específica que s’elaborarà de comú acord entre les parts.
Aquesta programació serà sotmesa a l’aprovació de les autoritats competents d’acord amb els
procediments establerts per cadascuna de les parts i serà objecte de les addendes específiques
oportunes.
El conveni té una durada de quatre anys des de la seva signatura i no ha donat lloc a cap despesa
per a la FNOB al llarg del 2020.
b) Conveni marc amb l’Institut Químic de Sarrià
El 2009 la FNOB i la Universitat Ramon Llull a través del grup d’enginyeria de materials d’IQS
van posar en marxa un conveni de col·laboració junts amb altres 5 entitats pel desenvolupament
d’un projecte de recerca i innovació, el projecte WIN-D.
La FNOB i l’IQS també van treballar conjuntament en el marc de la navegació el projecte
multidisciplinari de practica integrada amb el projecte de disseny de vaixells de radio control.
El projecte es va obrir a altres universitats amb el projecte RC Sailing Challenge.
Amb l’esperit de seguir mantenint una col·laboració mútua per desenvolupar projectes de futur
que promoguin l’intercanvi d’informació, la formació, divulgació, innovació i recerca universitària
en el camp del sector marítim i en altres activitats d’interès comú, el 31 de març del 2016 es va
formalitzar aquest conveni, amb una validesa de quatre anys.
No ha donat lloc a cap despesa per a la FNOB al llarg del 2020.

c) Conveni Marc Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
El 20 de gener de 2016,la FNOB formalitzà amb les parts un conveni marc que establia la
col·laboració en actuacions que promoguin l’intercanvi d’informació, la formació, divulgació,
innovació, material i recerca en el camp del sector marítim i en altres activitats d’interès comú.
El desembre del 2020, es signa la renovació del conveni marc així com l’addenda pel
desenvolupament del programa educatiu “Seguiment de la Vendee Globe 2020/2021” en el marc
de la celebració de la Regata Vendée Globe 2020.
El conveni marc té una vigència de 4 anys.
L’addenda serà vigent durant el curs escolar 2020-2021.

d) Conveni Institut de Nàutica de Barcelona – per promoure i impulsar la formació
professional i els ensenyaments esportius en l’àmbit nàutic
Formalitzat el 27 d’abril del 2016 té per objectiu principal fomentar la formació professional i els
ensenyaments esportius de la nàutica esportiva i d’esbarjo, apropar l’oferta formativa a les
necessitats d’aquest sector i facilitar la inserció professional del jovent format en aquests cicles
formatius.
El conveni és vigent fins el curs 2020-2021.
e) Conveni Consorci d’Educació de Barcelona i Institut de Nàutica de Barcelona – pel
desenvolupament dels cicles formatius de nàutica
Formalitzat el 21 de juliol del 2016 el conveni desenvolupa el contingut del cicle formatiu que es
realitza als espais Tallers de la FNOB i la seva maquinaria i equipaments específics.
El 2 de febrer de 2018 es va signar addenda per perllongar el conveni durant el curs 2017-2018,
trobant-se actualment prorrogat.
f) Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya
Signat el setembre del 2020, té per objecte establir els termes per impartir en règim d’alternança
i amb formació dual, el cicle formatius de grau mitjà de manteniment d’embarcacions d’esbarjo i
el cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats, en col·laboració amb
l’institut de la Nàutica de Barcelona
El conveni és vigent fins el 2 de setembre de 2024.
La despesa generada dins l’exercici 2020 ha estat de 1.648,74€.

g) Conveni FUNDACIÓ Barcelona Cultura
Formalitzat el 10 de novembre de 2017, fixa els termes generals de la col·laboració entre la
FUNDACIÓ Barcelona Cultura i la FNOB en el marc dels beneficis fiscals atorgats a la quarta
edició Barcelona World Race, per al disseny, finançament i realització, a diferents espais de la
ciutat, d’un conjunt d’activitats i iniciatives culturals orientades a transmetre a la societat la ciència
de la navegació, a fi de donar a conèixer la cultura mediterrània i del mar.
El conveni ha estat vigent fins el 31 de desembre de 2020.
No ha donat lloc a cap despesa per a la FNOB al llarg de l’exercici 2020

h) Conveni entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consejo Superior de
Deportes i l’Ajuntament de Barcelona, per la creació de la Comissió Interadministrativa
del Esdeveniment d’Excepcional Interés Públic “quarta Edició de la Barcelona World
Race”
Amb més d’un any de retard, va ser signat el 20 de març de 2018. Té per objecte la creació de
la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “quarta edició de
la Barcelona World Race”, en compliment del previst en la disposició addicional sexagèsima de
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 i al que disposat
l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
La Comissió és l’òrgan encarregat del desenvolupament i concreció en plans i programes de les
activitats de recolzament a la celebració de l’esdeveniment, així com de la certificació de
l’adequació de les despeses realitzades als objectius i plans del programa.

Atès que el conveni va ser signar amb molt de retard i a què en haver-se posposat la celebració
de la regata, la durada inicialment contemplada del programa de recolzament (de l’1 de gener de
2017 fins el 31 de desembre de 2019) va ser esmenada. El 2018 es va començar a redactar una
addenda al conveni, per tal d’ajustar la durada del programa al període octubre 2020-octubre
2023. L’addenda es va formalitzar el 19 de març de 2019 i és vigent fins a l’1 d’octubre de 2024.

i) Conveni de col·laboració Associació Base Mini Barcelona
Formalitzat el 26 de març de 2019, el seu objecte és establir un marc global per a la col·laboració
entre la FNOB i l’Associació Base Mini Barcelona, en la realització de les activitats esportives,
formatives i de divulgació envers la navegació oceànica i la difusió de la cultura del mar, amb
l’objectiu d’optimitzar recursos, sumar esforços i voluntats, dur a terme projectes més globals,
ser més eficaços en la gestió i arribar a un públic més ampli.
En aquest sentit i essent coincidents els objectius d’ambdues entitats, el conveni contribueix a la
consecució dels objectius mitjançant la utilització conjunta de medis i serveis.
Té una durada prevista de cinc anys, prorrogable per períodes de la mateixa durada segons
acord previ entre les parts.
L’aportació efectuada a l’Associació al 2020 ha estat de 25.000,- euros.

j) Conveni de col·laboració entre Global Marine Consultant SL i la FUNDACIÓ per al
desenvolupament del Projecte Global Ocean
Formalitzat el 29 de juliol de 2019, que té per objecte regular els drets i obligacions de l’aportació
atorgada per la FNOB a Global Marine Consultants, SL per la realització del Projecte Global
Ocean que persegueix la promoció de l’esport de la vela oceànica, posicionant Barcelona en el
món de la navegació internacional oceànica a nivell esportiu, i les activitats de la FNOB a través
del programa esportiu de les embarcacions MINI PROTO 431 i IMOCA-KINGFISHER i els seus
navegants Dídac Costa i Pep Costa.
La seva vigència abasta fins el 12 de juliol de 2022.
Durant l’exercici 2020 l’aportació de la FNOB al projecte ha estat valorada en 36.365,56€
k) Conveni de subvenció amb l’Institut Barcelona Esports (IBE): projecte “L’esport de la
vela: formació i ciència, indústria i esport”
Signat el 30 d’abril de 2020 i vigent fins el 31 de desembre de 2020, té per objecte el foment i la
potenciació de l’esport de navegació oceànica a vela, de manera que es posicioni la ciutat de
Barcelona en el mon de la navegació internacional oceànica, a nivell esportiu, tecnològic i
industrial.
La subvenció per a les activitats es va xifrar inicialment en la quantitat de 762.126.- euros, d’acord
amb el pressupost d’activitats presentat, basat en tres eixos: Pla formació i ciència, Pla industrial
i Pla esportiu.
Durant l’exercici 2020, arrel de la davallada dels ingressos i la necessitat de destinar recursos a
les urgències pel Covid-19, ha calgut fer un ajust important en els programes municipals del 2020,
que s’ha traduït en un ajust pressupostari.
Conseqüentment, la subvenció va ser ajustada, fins a situar-se en 671.258,86 euros. Finalment,
amb la presentació de la justificació, ha calgut reconèixer un import de 27.013,50 euros a
reintegrar (Vegeu Nota 10.1).

