
Data 

formalització 

conveni

Contrapart/s Objecte i principals drets i obligacions que genera Data fi / durada conveni

07/02/2018 Ajuntament de Tarragona

Regular la subvenció concedida a la Fundació Tarragona 2017 pel 

pagament de les despeses operatives d'allotjament dels 

participants, membres de les delegacions i organització dels XVIII 

Jocs Mediterranis, mitjançant la col·laboració econòmica de 

l'Ajuntament de Tarragona, a fi i efecte que la Fundació actuï com a 

entitat col·laboradora, d'acord amb allò previst a l'article 12 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per tal de 

col·laborar en la realització de les activitats assenyalades, 

l'Ajuntament es compromet a realitzar una aportació a la Fundació 

de 3.750.000 €, import de la subvenció atorgada a l'Ajuntament per 

part del Consejo Superior de Deportes, segons conveni signat entre 

ambdues parts en data 18 de setembre de 2017. 

31/12/2018

12/02/2018
Aparcaments Municipals de 

Tarragona, SA (AMT)

Establir un marc de col·laboració entre les parts en matèria de drets 

publicitaris continguts en el programa dels XVIII Jocs Mediterranis. 

En concret, AMT col·laborarà amb la Fundació amb la cessió de 290 

parquímetres a l'any, per a la utilització per a usos publicitaris d'un 

dels dos laterals dels parquímetres.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

01/03/2018
Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i 

Pensions de Barcelona

Cessió a la Fundació a títol gratuït de l'ús de l'auditori i Aules Rambla 

i Colom del Centre CaixaForum Tarragona per a la realització d'unes 

sessions informatives als voluntaris que participaran als XVIII Jocs 

Mediterranis, que tindran lloc del 3 de març al 15 de maig en 

diferents espais, dies i hores. 

Fins a finalització de les 

sessions informatives

15/03/2018 Viding Fitness, S.L.

Regular els termes de la col·laboració entre les parts en el marc dels 

XVIII Jocs Mediterranis. En concret, VIDING es compromet a cedir 

gratuïtament a la Fundació, del 19 de juny al 22 de juny de 2018, 

l'ús de la piscina del complex esportiu Sant Jordi per a que la 

referida piscina pugui utilitzar-se com a seu d'entrenament de la 

prova de natació corresponent a la competició de triatló dels Jocs.

31/07/2018

21/03/2018
Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya

Establir els termes de col·laboració entre les parts perquè els 

estudiants del grau en Seguretat puguin realitzar pràctiques 

acadèmiques externes en les dependències de la Fundació
21/03/2019

24/04/2018 Ajuntament del Vendrell

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

25/04/2018 Club Nàutic Cambrils (CNC)

Establir les pautes de col·laboració entre les parts en el marc de la 

competició de la disciplina de vela dels XVIII Jocs Mediterranis, que 

se celebrarà del 22 al 29 de juny al Club Nàutic Salou. En concret, el 

CNC es compromet a cedir gratuïtament a la Fundació l'ús de dues 

embarcacions del 21 al 22 de juny, així com a desar-la i recollir-la del 

Club Nàutic Salou

30/09/2018
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26/04/2018
Institut Nacional d'Educació Física 

de Catalunya (INEFC)

Cooperació educativa per a la realització de pràctiques d'alumne de 

l'INEFC a la Fundació Tarragona 2017, de maig a agost de 2018
Fins a finalització de les 

pràctiques

26/04/2018
Institut Nacional d'Educació Física 

de Catalunya (INEFC)

Cooperació educativa per a la realització de pràctiques d'alumne de 

l'INEFC a la Fundació Tarragona 2017, de maig a agost de 2018
Fins a finalització de les 

pràctiques

02/05/2018
Fundació Institut Mar 

d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Realització per part del laboratori de la Fundació IMIM, acreditat per 

l'Agència Mundial Antidopatge, dels anàlisis de control antidopatge 

de les mostres recollides durant els XVIII Jocs Mediterranis, en 

atenció a la concurrència d'interessos comuns.

El cost de les anàlisis en competició, fora de competició, paràmetres 

hematològics, anàlisis de ESAs i anàlisis de pèptids pel nombre de 

mostres recollides al conveni és de 76.500 €, a abonar per part de la 

Fundació Tarragona 2017. 

Recepció dels informes 

analítics de les mostres 

realitzades

07/05/2018 Centre d'Alt Rendiment (CAR)

Establir les pautes de col·laboració entre les parts en el marc de la 

competició de la disciplina d'halterofília dels XVIII Jocs Mediterranis, 

que se celebrarà del 23 al 27 de juny al Pavelló Municipal de 

Constantí. En concret, el CAR es compromet a cedir gratuïtament a 

la Fundació el material esportiu que es detalla al conveni per a que 

pugui ésser utilitzat en l'esmentada competició.

28/06/2018

10/05/2018
Olympic Channel Services, S.L. 

(OCS)

Cooperació en relació a la retransmissió dels Jocs, acordant-se que 

la Fundació permetrà a OCS l'obtenció d'imatges en directe de 

l'esdeveniment per a la seva retransmissió a plataformes del canal 

(amb la restricció de que les imatges de l'esdeveniment produïdes 

per RTVE i TV3 no podran ser utilitzades o distribuïdes a territori 

espanyol). 

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

Fins a la notificació 

d'extinció per qualsevol de 

les parts

22/05/2018 Ecoembalajes España, SA

Definir les relacions de col·laboració que regiran entre les parts en la 

correcta gestió dels residus d'envasos domèstics generats als 

recintes relacionats a l'Annex I del conveni durant els XVIII Jocs 

Mediterranis. 

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

30/09/2018

31/05/2018
Empresa Municipal de Transports 

Públics de Tarragona, S.A. (EMT)

Cessió gratuïta a la Fundació, a títol precari,  d'un espai per a 

emmagatzematge de material dels seus proveïdors, del 6 de juny al 

6 de juliol de 2018

06/07/2018

11/06/2018

Escola Universitària de la Salut i 

l'Esport, Terres de l'Ebre, 

Fisioteràpia (EUSES Terres de 

l'Ebre)

Establir les pautes de col·laboració entre les parts en el marc dels 

Jocs. En concret, EUSES Terres de l'Ebre es compromet a cedir 

gratuïtament a la Fundació, del 15 de juny i, com a màxim, fins al 5 

de juliol, 40 lliteres, per a que es destinin a la prestació de serveis de 

fisioteràpia als esportistes assistents als XVIII Jocs Mediterranis

05/07/2018

12/06/2018 Institut Serra de Miramar

Acord de col·laboració per a la realització de pràctiques a la 

Fundació d'un alumne del centre, del 18 de juny a l'1 de juliol de 

2018

01/07/2018

12/06/2018 Institut Serra de Miramar

Acord de col·laboració per a la realització de pràctiques a la 

Fundació d'un alumne del centre, del 18 de juny al 2 de juliol de 

2018

02/07/2018

12/06/2018
Empresa Municipal de Transports 

Públics de Tarragona, S.A. (EMT)

Establir un marc de col·laboració entre les parts en matèria de drets 

publicitaris continguts en el programa dels XVIII Jocs Mediterranis. A 

l'Annex I del conveni es recullen els suports publicitaris concrets 

cedits a la Fundació per part de l'EMT, que consisteixen en espais 

publicitaris a autobusos municipals i a marquesines de parades de 

bus.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018



14/06/2018 Ajuntament de Salou

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de Constantí

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de La Selva del Camp

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de Valls

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018



14/06/2018 Ajuntament de Morell

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de La Canonja

Regular els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu d'entrenament dels XVIII Jocs Mediterranis, 

així com concretar i especificar el contingut de l'esmentada 

col·laboració. S'hi inclouen acords específics de col·laboració en 

relació a: (i) cessió d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació del 

personal adscrit a la instal·lació i horaris; (iii) serveis propis de la 

instal·lació; (iv) imatge corporativa; (v) material esportiu i genèric; 

(vi) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (vii) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; i (viii) zona exterior 

d'aparcament i d'altres usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

01/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de Cambrils

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació;  (v) imatge corporativa; 

(vi) material esportiu i genèric; (viii) tecnologia i accès a internet a la 

instal·lació; (ix) Pla d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; 

(x) bar; (xi) venda de productes dels Jocs; (xii) zona exterior 

d'aparcament i d'altres usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de Calafell

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació;  (v) imatge corporativa; 

(vi) material esportiu i genèric; (viii) tecnologia i accès a internet a la 

instal·lació; (ix) Pla d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; 

(x) bar; (xi) venda de productes dels Jocs; (xii) zona exterior 

d'aparcament i d'altres usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018



14/06/2018 Ajuntament de Vila-seca

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de Torredembarra

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de Reus

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament d'Altafulla

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018



14/06/2018
Ajuntament de la Pobla de 

Mafumet

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018 Ajuntament de Tarragona

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves 

dates de celebració de l'esdeveniment, així com concretar i 

especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions i via pública; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i 

personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements 

addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la 

Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris.

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

14/06/2018
Club Marítim Torredembarra 

(CMT)

Establir les pautes de col·laboració entre les parts en el marc de la 

competició de la disciplina de vela dels XVIII Jocs Mediterranis, que 

se celebrarà del 22 al 29 de juny al Club Nàutic Salou. En concret, el 

CMT es compromet a cedir gratuïtament a la Fundació l'ús d'una 

embarcació del 21 al 22 de juny, així com a desar-la i recollir-la del 

Club Nàutic Salou

30/09/2018

14/06/2018 Club Nàutic Salou

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i el Club 

com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis a les noves dates de 

celebració de l'esdeveniment, així com concretar i especificar el 

contingut de l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

d'instal·lacions; (ii) dedicació de directors d'instal·lació i personal; 

(iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) elements addicionals a 

instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de la Fundació; (v) imatge 

corporativa; (vi) material esportiu i genèric; (viii) tecnologia i accès a 

internet a la instal·lació; (ix) Pla d'Autoprotecció de la instal·lació i 

assegurances; (x) bar; (xi) venda de productes dels Jocs; (xii) zona 

exterior d'aparcament i d'altres usos necessaris. El conveni no 

comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre les parts. 

31/07/2018

18/06/2018
Empresa Municipal Mixta d'Aigües 

de Tarragona, SA (EMATSA)

Establir les pautes de col·laboració entre les parts en el marc dels 

Jocs. En concret, EMATSA es compromet a cedir gratuïtament a la 

Fundació l'ús d'una embarcació entre els dies 18 i 20 de juny de 

2018 (ambdós inclosos) i els dies 24 i 25 de juny de 2018.
30/09/2018

18/06/2018 Institut Serra de Miramar

Acord de col·laboració per a la realització de pràctiques a la 

Fundació d'un alumne del centre, del 20 de juny al 3 de juliol de 

2018

03/07/2018



20/06/2018 Col·legi Sant Pau Apòstol

Regular els termes de la col·laboració entre la Fundació i el Col·legi 

com a seu d'entrenament dels XVIII Jocs Mediterranis, així com 

concretar i especificar el contingut de l'esmentada col·laboració. S'hi 

inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió de 

la instal·lació; (ii) col·laboració entre les parts en la tasques de gestió 

de la instal·lació per a l'entrenament del basket 3x3; (iii) serveis 

propis de la instal·lació; (iv) elements addicionals a 

instal·lar/col·locar per part de la Fundació; (v) imatge corporativa; 

(vi) material esportiu i genèric; (vii) tecnologia i accès a internet a la 

instal·lació; i (viii) Pla d'Autoprotecció de la instal·lació i 

assegurances.

31/07/2018

20/06/2018 Pompièrs-Emergenciés, S.L.

Establir les pautes de col·laboració entre les parts en el marc de la 

prestació del servei sanitari a la Família Mediterrània del 18 de juny 

a l'1 de juliol, dins dels XVIII Jocs Mediterranis. En concret, la 

contrapart es compromet a cedir gratuïtament a la Fundació 4 

motxiles de suport vital bàsic instrumentat i 4 desfibriladors 

semiautomàtics.

30/09/2018

20/06/2018 Centre d'Alt Rendiment (CAR)

Establir un marc de col·laboració entre les parts per a que un dels 

doctors del departament de Fisiologia i Nutrició del CAR pugui 

assistir a la Fundació com a responsable mèdic de l'Equip de Control 

Antidopatge dels Jocs, entre els dies 20 de juny i 1 de juliol de 2018. 

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

01/07/2018

20/06/2018
Generalitat de Catalunya - Consell 

Català de l'Esport

Actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació i la 

Generalitat de Catalunya a les noves dates de celebració de 

l'esdeveniment, així com concretar i especificar el contingut de 

l'esmentada col·laboració. 

S'hi inclouen acords específics de col·laboració en relació a: (i) cessió 

del Palau d'Esports de Tarragona; (ii) dedicació de directors 

d'instal·lació i personal; (iii) serveis propis de la instal·lació; (iv) 

elements addicionals a instal·lar/col·locar a la instal·lació per part de 

la Fundació; (v) imatge corporativa; (vi) material esportiu i genèric; 

(viii) tecnologia i accès a internet a la instal·lació; (ix) Pla 

d'Autoprotecció de la instal·lació i assegurances; (x) bar; (xi) venda 

de productes dels Jocs; (xii) zona exterior d'aparcament i d'altres 

usos necessaris. 

El conveni no comporta el traspàs de cap aportació econòmica entre 

les parts. 

31/07/2018

10/10/2018 Ajuntament de Tarragona

Regular la subvenció concedida a la Fundació Tarragona 2017 pel 

pagament de les despeses operatives d'allotjament dels 

participants, membres de les delegacions i organització dels XVIII 

Jocs Mediterranis, servei de disseny, producció i manteniment dels 

elements d0imatge dels XVIII Jocs Mediterranis, subministrament, 

instal·lació i manteniment de les infraestructures elèctriques i 

sistemes de climatització necessaris pels XVIII Jocs Mediterranis, 

mitjançant la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de 

Tarragona, a fi i efecte que la Fundació actuï com a entitat 

col·laboradora, d'acord amb allò previst a l'article 12 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per tal de 

col·laborar en la realització de les activitats assenyalades, 

l'Ajuntament es compromet a realitzar una aportació a la Fundació 

de 3.750.000 €, import de la subvenció atorgada a l'Ajuntament per 

part del Consejo Superior de Deportes, segons conveni signat entre 

ambdues parts en data 22 d'agost de 2018. 

20/01/2019




