SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

1.1.

Conveni de subvenció amb l’Institut Barcelona Esport (IBE) – Projecte “L’Esport de
la Vela: Formació, Esport, Ciència, i Indústria”

Formalitzat el 30 d’abril de 2020 té per objecte donar suport a les operacions de la FUNDACIÓ,
d’acord amb el pla i pressupost presentat, en matèria de:
 Formació i ciència: conferències, taules rodones, coneixement de la vela oceànica,
desenvolupament d’activitats educatives, disseny del joc “The game”, presència en actes
i fires de ciutat; festivals marítims, sortides vaixell IMOCA escola, recerca, beques
universitàries, desenvolupament de la plataforma FNOB-Lab, etc.
 Esportiu: en col·laboració amb entitats del mon nàutic, desenvolupar cursos de tecnificació
en navegació oceànica de competició, cursos de navegació Mini, regates vaixell Imoca
Escola, Base Mini FNOB, per a la preparació, tecnificació, formació, assessorament i
l’entrenament de futurs navegants oceànics de competició.
 Industrial: en col·laboració amb l’Institut Nàutic de Barcelona, fabricació d’un vaixell
oceànic Mini 6.50.
La dotació inicial del conveni ha estat de 762.126,00 euros, havent-se reduït amb posterioritat
fins a 671.258,86 euros, en ajustar-se a la baixa, per una banda, el pressupost, i per altre en
haver obtingut la FUNDACIÓ recursos propis per a finançar les operacions.
Té una durada fins al 31 de desembre de 2020.
En el mes de març de 2021 s’ha presentat el compte justificatiu de la subvenció, acompanyat de
l’informe de l’auditor. De l’import inicial (671.258,86 euros), l’import justificat ha estat de
644.245,36 euros i s’haurà de reintegrar un import de 27.013,50 euros, que ha tingut el seu
corresponent impacte en el compte de resultats i també ha estat convenientment reflectit en el
passiu del balanç.
No obstant, la FNOB ha presentat una sol·licitud a la Gerència de Pressupostos i Hisenda per tal
de poder executar 12.888,00 euros del romanent del 2020 durant el 2021, per desenvolupar
alguns programes i activitats que amb motiu de la Covid-19 no s’han pogut dur a terme en el
2020. En el cas que s'aprovi aquesta sol·licitud, l'import a reintegrar passaria de 27.013,50 euros
a 14.125,50 euros.
L’import finalment registrat de la subvenció s’ha distribuït de la manera següent:
2020
Subvencions corrents
Subvencions de capital
(vegeu Nota 10.3)

540.933,26
103.312,10
644.245,36

1.2. Subvenció Charisma
El febrer del 2013 la FNOB va rebre via donació l'embarcació clàssica Charisma. Després de fer
un parell de regates, i per manca de recursos, l'embarcació va quedar en sec a les instal·lacions
de la Base Oceànica FNOB.
El 2019 l'IBE va atorgar una subvenció finalista per finançar la recuperació del vaixell per un
import de 130.000 €. En no executar-se el projecte d'inversió, l'IBE va comunicar la incorporació
de l'operació al seu pressupost 2020 com a romanent de crèdit.

La subvenció de 130.000 € s'ha enregistrat comptablement al 2020 si bé com a passiu amb
l'Ajuntament atès que les inversions que ha de finançar es van licitar a finals del 2020 i s'haurien
d'executar al 2021 (abans de 30/06/2021).
La licitació de referència va ser aprovada pel Patronat de la FNOB en la seva sessió de 2
d'octubre de 2020. Es tracta de la licitació “CONCESSIÓ DE SERVEI DE GESTIÓ DE LA
ESCOLA DE TRIPULANTS DE REGATES OCEÀNIQUES DE BARCELONA”, publicada el 17
de desembre de 2020, i inclou la recuperació de l'embarcació i la posterior gestió de l'escola de
tripulants de regates oceàniques. El termini d’execució és fins a 31 de gener de 2025 (31 de
gener de 2026 amb pròrroga).



Pressupost de licitació: 744.600,00 € (IVA inclòs)
Valor estimat del contracte:920.200,00 € (IVA exclòs) que es correspon amb el següent
desglossament:
- Pressupost base de licitació:
744.600,00 euros, del 31/01/2021-31/01/2025.
- Possibles pròrrogues:
175.600,00 euros, del 31/01/2025-31/01/2026.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el 20 de gener de 2021, quedant finalment desert.
La FNOB està actualment estudiant fórmules per poder engegar el projecte dins els terminis
establerts.

