CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL PATRONAT
DE TURISME DE SALOU, EL PATRONAT DE TURISME DE CAMBRILS,
L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP, L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT, L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR,
L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA, L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I L’ESTACIÓ
NÀUTICA COSTA DAURADA, PER TAL DE FOMENTAR EL TURISME NÀUTIC AL
GOLF DE SANT JORDI.
Els patronats de Turisme de Salou i Cambrils; l’Ajuntament de Mont-roig del Camp;
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant; l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar,
l’Ajuntament de l’Ampolla, l’Ajuntament de Deltebre i l’Estació Nàutica Costa Daurada
volen promocionar el producte turístic nàutic comercialitzat per l’Associació Estació
Nàutica i, a tal efecte, subscriuen aquest conveni en base a la normativa administrativa
reguladora prevista en la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret-Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya) i especialment els arts. 303 a 311 i concordants del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals.
INTERVENEN
Per una part el sr. Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou; la Sra. Camí Mendoza
Mercè, alcaldessa de Cambrils; el sr. Fran Morancho López, alcalde de Mont-roig del
Camp; el sr. Alfons Garcia Rodríguez, alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
el sr. Jordi Gaseni Blanch, alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar; el sr. Francesc
Arasa Pascual, alcalde de l’Ampolla; el sr. Lluís Soler i Panisello, alcalde de Deltebre,
en nom i representació dels seus respectius Patronats i Ajuntaments, conforme a la
certificació adjunta, autoritzant-los a formalitzar el present document. Per una altra
banda intervé el sr. Vicent Martí Esteller en nom i representació de l’Estació Nàutica
Costa Daurada segons poder que adjunta de president.
MANIFESTEN
Primer.- Que els set municipis turístics tenen com a eix prioritari el foment,
l’estructuració, cohesió i dinamització del fenomen socioeconòmic del turisme i el lleure
i, a tal efecte, volen potenciar la consolidació del Producte Turístic Nàutic que en aquests
moments comercialitza i promociona l’Associació Estació Nàutica Costa Daurada.
Segon.- L’interès d’aquest producte es troba en l’acció de foment no només dels set
municipis, sinó també per part d’altres administracions.
Tercer.- Que l’Estació Nàutica té com objectiu dur a terme la promoció de les activitats
de turisme nàutic d’acord amb els objectius dels set municipis implicats.
Per tot l’anterior,

E S T I P U L E N:
OBJECTE DEL CONVENI.- Coordinar l’acció de foment dels esmentats ajuntament i
patronats de turisme, envers l’Associació Estació Nàutica, d’un producte turístic format
per allotjament i activitats d’estància turística activa a la mar en tot l’àmbit de l’Estació
Nàutica.
Amb aquest projecte es pretén diversificar l’oferta turística actual de les set poblacions i
aconseguir desestacionalitzar i allargar la temporada turística.
Per aconseguir els objectius, l’Estació Nàutica Costa Daurada desenvoluparà diferents
accions:
Jornades de portes obertes en cada un dels municipis; suport a la dinamització de les
Bases Nàutiques; accions comercials en origen i destí mitjançant el catàleg de producte,
fulletons, pàgines web; assistència a fires, viatges de familiarització (fam i press trips), i
venda de producte en els establiments socis de l’entitat; potenciació de la pràctica
d’esports nàutics als set municipis, i jornades de formació per a les empreses associades
per mantenir el nivell de qualitat d’identificació amb la marca.
ELS DIFERENTS MUNICIPIS REALITZARAN LES SEGÜENTS FUNCIONS, EN
BASE A LES INSTAL.LACIONS DISPONIBLES:
•

Salou: Acollirà les oficines i punt d’informació i comercialització de l’Estació Nàutica
a un espai cedit per l’Ajuntament de Salou. La concessió es renovarà amb la firma
del present Conveni. Tanmateix, esta previst realitzar esdeveniments socials al
municipi. A Salou també s’hi trobaran ubicades les oficines de la Central de Reserves.
Es donarà també suport a la dinamització i a la comercialització de l’activitat nàutica
dels empresaris associats a l’Estació Nàutica des de les oficines de Turisme i
treballarà a favor de la promoció de la destinació des de l’àmbit nàutic i en la difusió
de les activitats per a particulars i dels paquets nàutics adreçats a grups escolars i
professionals. Tanmateix, està previst realitzar esdeveniments socials al municipi.

•

Cambrils: Suport a la dinamització i a la comercialització de l’activitat nàutica dels
empresaris associats a l’Estació Nàutica des de l’oficina d’informació del Patronat de
Turisme. Treball a favor de la promoció de la destinació des de l’àmbit nàutic i en la
difusió de les activitats per a particulars i dels paquets nàutics adreçats a grups
escolars i professionals. Tanmateix, està previst realitzar esdeveniments socials al
municipi.

•

Mont-roig / Miami Platja: Suport a la dinamització i a la comercialització de
l’activitat nàutica dels empresaris associats a l’Estació Nàutica des de les oficines de
Turisme. Treball a favor de la promoció de la destinació des de l’àmbit nàutic i en la
difusió de les activitats per a particulars i dels paquets nàutics adreçats a grups
escolars i professionals. Tanmateix, està previst realitzar esdeveniments socials al
municipi.

•

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: Suport a la dinamització i a la
comercialització de l’activitat nàutica dels empresaris associats a l’Estació Nàutica des
de les oficines de Turisme. Treball a favor de la promoció de la destinació des de
l’àmbit nàutic i en la difusió de les activitats per a particulars i dels paquets nàutics

adreçats a grups escolars i professionals. Tanmateix, està previst realitzar
esdeveniments socials al municipi.
•

L’Ametlla de Mar: Suport a la dinamització i a la comercialització de l’activitat
nàutica dels empresaris associats a l’Estació Nàutica des de les oficines de Turisme.
Treball a favor de la promoció de la destinació des de l’àmbit nàutic i en la difusió de
les activitats per a particulars i dels paquets nàutics adreçats a grups escolars i
professionals. Tanmateix, està previst realitzar esdeveniments socials al municipi.

•

L’Ampolla: Suport a la dinamització i a la comercialització de l’activitat nàutica dels
empresaris associats a l’Estació Nàutica des de les oficines de Turisme. Treball a
favor de la promoció de la destinació des de l’àmbit nàutic i en la difusió de les
activitats per a particulars i dels paquets nàutics adreçats a grups escolars i
professionals. Tanmateix, està previst realitzar esdeveniments socials al municipi.

•

Deltebre: Suport a la dinamització i a la comercialització de l’activitat nàutica dels
empresaris associats a l’Estació Nàutica des de les oficines de Turisme. Treball a
favor de la promoció de la destinació des de l’àmbit nàutic i en la difusió de les
activitats per a particulars i dels paquets nàutics adreçats a grups escolars i
professionals. Tanmateix, està previst realitzar esdeveniments socials al municipi.

PUBLICITAT.- Les set poblacions tindran dret a incloure a la publicitat que realitzi
l’Estació Nàutica, la seva oferta d’activitats nàutiques i la oferta d’allotjament municipal
que sigui relacionada amb l’Estació Nàutica.
RELACIONS ENTRE LES PARTS.- Les parts signants assumeixen el compromís de
treballar de forma igualitària i en interès comú del turisme dels seus respectius municipis
i declaren que les seves actuacions es basaran en relacions de mútua lleialtat
institucional.
FINANÇAMENT.- Com sigui que una part del finançament de l’Associació Estació
Nàutica és el resultat de les aportacions econòmiques dels set Patronats de
Turisme/Ajuntaments, amb l’aprovació del present conveni per part dels corresponents
òrgans municipals s’adopta el compromís de dotar pressupostàriament l’aportació de
6.750 € anuals per part de cadascun, durant el termini de vigència del present conveni
(2018). Les referides quantitats són finalistes i es destinen a subvencionar les activitats
que porti a terme l’Associació i que tinguin per finalitat la promoció, execució i
compliment dels objectius de l’Estació Nàutica.
TERMINI DE VIGÈNCIA.- Aquest conveni té vigència des de l’1 de gener de 20178
fins al 31 de desembre de 2018, amb opció a prorrogar-se o estipular una altra mesura
de promoció i/o finançament.
JUSTIFICACIÓ.- En els corresponents acords d’atorgament de l’aportació econòmica
es farà constar que l’Associació Estació Nàutica haurà de presentar una memòria anual
d’activitats amb les seves corresponents despeses als Patronats de Turisme/Ajuntament
esmentats, amb l’objectiu de conèixer quines han estat les seves actuacions al llarg de
l’any i justificar d’aquesta forma les aportacions rebudes.
Així mateix, l’Associació Estació Nàutica posarà a disposició dels respectius ajuntaments,
en cas que aquests ho requereixin, la següent documentació oficial, definitiva i aprovada
per l’òrgan competent:

-actes i acords d’aprovació segellades i signades
-balanç de sumes i saldos
-balanç de situació de l’exercici
-compte de pèrdues i guanys
TERMINIS DE PAGAMENT.- Per tal que l’Associació Estació Nàutica pugui fer front de
forma puntual a les seves obligacions, s’estableixen uns terminis de pagament de la
quota anual dels Patronats i Ajuntaments, que en aquest Conveni queden estipulades
d’aquesta forma:
•

80 % En el termini màxim de 90 dies a partir de la data de firma del Conveni
Intermunicipal.

•

20% En el termini màxim de 60 dies a partir de la data de lliurament de la
Memòria anual al respectiu Ajuntament.

CESSIÓ D’ESPAIS.- Cadascun dels Patronats i Ajuntaments, en funció de les seves
possibilitats i disponibilitats, cediran l’ús de la Base Nàutica local a l’Associació Estació
Nàutica per al desenvolupament de les seves activitats que són l’objecte de foment
mitjançant el present Conveni.
Així mateix, es podrà fer constar com a condició de l’atorgament de subvencions que
l’Associació Estació Nàutica procurarà que els productes que comercialitzi siguin objecte
de contractació rotatòria entre els establiments o empreses dels set municipis.
I en prova de conformitat, es signen vuit còpies del present document a Madrid, el 17
de gener de 2018.

