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DECRET
Assumpte: Constitució del jurat de valoració de la primera edició dels premis BLUACT a les millors
iniciatives empresarials en l’àmbit de l’economia blava.
Òrgan: Promoció de Ciutat
Expedient: 2019/000045156

1.- Per decret 8568/2019, de 31 d’octubre, es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria de la
primera edició del premis BLUACT a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de l’economia blava.
2.- Les bases i convocatòria dels premis es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el
dia 11 de novembre de 2019.
3.- Per decret 1108/2020 de 12 de febrer, es va rectificar error material, que va ser publicat al BOPB el dia
18 de febrer de 2020.
3.- Es preveu en aquestes bases la constitució d’un jurat amb la finalitat de portar a terme l’avaluació de
les propostes presentades i integrat per representants de les diferents institucions que col·laboren amb els
premis: Ajuntament de Mataró, Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, Consorci Port de Mataró,
Urbact Local Group de Mataró i Barcelona Clúster Nàutic.

Fonaments de dret
La base 7ª de les bases reguladores de la primera edició del premis BLUACT a les millors iniciatives
empresarials en l’àmbit de l’economia blava aprovades per decret 8568/2019, de 31 d’octubre, estableix
que «l’òrgan competent per resoldre el procediment de concessió dels premis objecte de la present
convocatòria serà un jurat integrat per representants de les diferents institucions que col·laboren amb els
premis. La composició del jurat serà la següent: Dos representants de l’Ajuntament de Mataró; Un
representant de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme; un representant del Port de Mataró; tres
representants de l’Urbact Local Group de Mataró; un representant del Barcelona Clúster Nàutic. El jurat
serà nomenat per decret de l’òrgan competent. Així mateix hi haurà un secretari/a, sense veu ni vot.»

És per tot això que en virtut de les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 18 de juny de
2019,
RESOLC
Primer.- Nomenar les següents persones com a membres del jurat de la primera edició dels premis
BLUACT a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de l’economia blava, i que tindrà les funcions
establertes a la base 5ª de les seves bases reguladores:
- Presidenta: Sra. Mireia Ràfols Tomàs, en representació de l’Ajuntament de Mataró
- Vocal: Sr. Àngel Remacha Grimal, en representació de l’Ajuntament de Mataró
- Vocal: Sra. Margarita Díez Rilova, en representació del Consorci Port de Mataró
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- Vocal: Sra. Antònia Gonzàlez, en representació de la Fundació TecnoCampus Mataró Maresme
- Vocal: Sr. Antoni Tió Sauleda, en representació de Barcelona Clúster Nàutic
- Vocal: Sra. Roser Moré Roy, en representació de FAGEM, membre de l’Urbact Local Group de Mataró
- Vocal: Sra. Carla Huete Stauffer, en representació de Scubalia Internet Services SLU, membre de
l’Urbact Local Group de Mataró
- Vocal: Sr. Josep Bernabeu i Mira, en representació de Varador 2000 SA, membre de l’Urbact Local
Group de Mataró
- Com a Secretari actuarà el Sr. Òscar Valdivielso Hoyuelos, Tècnic de Promoció de Ciutat de la Direcció
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, amb veu i sense vot
Segon.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, per al seu coneixement.
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