
Data 

formalització 

conveni

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

19/01/2015 AJUNTAMENT DE 

LA SELVA DEL 

CAMP

Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de la Selva 

del Camp, com a seu dels Jocs, en matèria de promoció i desenvolupament 

esportiu.

La col·laboració entre les parts es formalitzarà mitjançant la signatura dels 

acords corresponents, adjuntant-se com a Annexes a aquest conveni.

31/07/2017, prorrogable 

de manera tàcita per 

períodes d'igual durada

09/03/2015 PATRONAT 

MUNICIPAL 

D'ESPORTS DE 

TARRAGONA 

("PMET")

Creació d'un marc genèric de col·laboració per promoure diferents projectes 

basats en l'àmbit de la promoció de l'esport i la participació de voluntaris de 

Tarragona 2017.

Es traspassaran els voluntaris del PMET a la borsa de voluntariat de 

Tarragona 2017 per tal d'unificar processos i procediments de cara a establir 

un col·lectiu únic de voluntaris organitzats al territori.

El PMET difondrà la marca Tarragona 2017 en diferents accions de 

comunicació i promoció.  

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts. 

31/12/2015, prorrogable 

anualment de manera 

tàcita

04/05/2015 AJUNTAMENT DE 

CAMBRILS

Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de 

Cambrils, com a seu dels Jocs, en matèria de promoció i desenvolupament 

esportiu.

La col·laboració entre les parts es formalitzarà mitjançant la signatura dels 

acords corresponents, adjuntant-se com a Annexes a aquest conveni.

31/07/2017

08/05/2015 EUSES Terres de 

l'Ebre, S.L

Establiment dels termes de col·laboració que han de regir entre les parts per 

a que els estudiants d'EUSES Terres de l'Ebre puguin realitzar pràctiques 

acadèmiques externes en les dependències de la Fundació.

Aquesta col·laboració es materialitzarà mitjançant la signatura d'un conveni 

específic entre l'estudiant, la Fundació i EUSES Terres de l'Ebre.

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts signants. 

8/05/2016, prorrogable 

anualment de forma 

tàcita

14/05/2015 APARCAMENTS 

MUNICIPALS DE 

TARRAGONA, S.A 

("AMT")

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

publicitaris. 

AMT col·laborarà amb la Fundació amb la cessió d'espais publicitaris valorats 

en 10.000 € al mes. 

31/07/2017

18/05/2015 AJUNTAMENT DE 

VALLS

Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de Valls, 

com a seu dels Jocs, en matèria de promoció i desenvolupament esportiu.

La col·laboració entre les parts es formalitzarà mitjançant la signatura dels 

acords corresponents, adjuntant-se com a Annexes a aquest conveni.

31/07/2017, prorrogable 

de manera tàcita

10/07/2015 FUNDACIÓ 

BARCELONA 

OLÍMPICA ("FBO")

Col·laboració mútua entre les entitats. FBO ofereix a la Fundació la 

possibilitat de beneficiar-se de les seves instal·lacions (entre elles, el Museu 

Olímpic i de l'Esport) i dels seus recursos tècnics orientats a la difusió de la 

cultura olímpica i de l'esport.

La Fundació es compromet davant la FBO a col·laborar en la difusió dels seus 

valors olímpics i de l'esport.

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts.  

Fins que sigui denunciat 

per alguna de les parts

27/07/2015 ASSOCIACIÓ PÀDEL 

AMB TU

Creació d'un marc genèric de col·laboració per promoure diferents projectes 

basats en l'àmbit de la promoció de l'esport i la participació de voluntaris de 

Tarragona 2017.

La Fundació posarà a disposició de l'Associació Pàdel Amb Tú el seu equip de 

voluntaris, seguint les directrius del Protocol de col·laboració amb les entitats 

i d'acord amb la disponibilitat i objectius fixats per la Fundació. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts. 

09/07/2017

RELACIÓ DE CONVENIS VIGENTS FORMALITZATS L'ANY 2015



03/08/2015 ASSOCIACIÓ 

ASPERGER DEL 

CAMP DE 

TARRAGONA 

("AACT")

Creació d'un marc genèric de col·laboració per promoure diferents projectes 

basats en l'àmbit de la inserció laboral de persones amb la Síndrome 

d'Asperger i la seva participació com a voluntaris.

El conveni regula la possible col·laboració d'un grup de socis de l'AACT amb 

Síndrome d'Asperger amb l'equip de voluntaris de Tarragona 2017. 

La Fundació es compromet a aportar una quantitat de 3.000 € per a l'any 

2015, que s'han de destinar íntegrament a les activitats especificades al 

conveni. Segons Addenda formalitzada el 29/02/2016, les aportacions anuals 

de 3.000 € durant la restant vigència del conveni restaran supeditades a que 

es concreti entre les parts la participació d'algun dels socis de l'AACT en un 

projecte específic.   

31/12/2015, prorrogable 

anualment de forma 

tàcita sempre que la 

Fundació disposi de 

partida pressupostària en 

el seu pressupost 

destinada a tal efecte, i 

com a màxim fins 

desembre de 2017

31/08/2015 EMPRESA 

MUNICIPAL DE 

TRANSPORTS 

PÚBLICS DE 

TARRAGONA, S.A 

("EMT")

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

publicitaris. 

EMT col·laborarà amb la Fundació amb la cessió d'espais publicitaris. 

31/07/2017

01/09/2015 AJUNTAMENT DE 

CONSTANTÍ

Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de 

Constantí com a seu dels Jocs, en matèria de promoció i desenvolupament 

esportiu.

La col·laboració entre les parts es formalitzarà mitjançant la signatura dels 

acords corresponents, adjuntant-se com a Annexes a aquest conveni.

31/07/2017, prorrogable 

de manera tàcita per 

periodes d'igual durada

09/09/2015 AJUNTAMENT DE 

REUS

Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de Reus, 

com a seu dels Jocs, en matèria de promoció i desenvolupament esportiu.

La col·laboració entre les parts es formalitzarà mitjançant la signatura dels 

acords corresponents, adjuntant-se com a Annexes a aquest conveni.

Fins a la liquidació de les 

obligacions contretes en 

virtut de l'acord

29/09/2015 CONSELL 

ESPORTIU DEL 

TARRAGONÈS 

("CET")

Creació d'un marc genèric de col·laboració per promoure diferents projectes 

basats en l'àmbit de la promoció de l'esport i la participació de voluntaris de 

Tarragona 2017.

La Fundació posarà a disposició del CET el seu equip de voluntaris, seguint les 

directrius del Protocol de col·laboració amb les entitats i d'acord amb la 

disponibilitat i objectius fixats per la Fundació. 

Les parts col·laboraran en la convocatòria i desenvolupament de cursos de 

formació de disciplines esportives que es puguin programar, dins dels XVIII 

Jocs Mediterranis, dirigits als col·lectius de professors d'Educació Física i de 

monitors esportius.

La Fundació i el CET, en coordinació amb els Consells Esportius del Baix Camp, 

Baix Penedès i Alt Camp, col·laboraran conjuntament en el disseny, la 

convocatòria i el desenvolupament d'uns jocs d'edat escolar. Dites 

competicions s'emmarcaran dins del Projecte Educatiu Tarragona 2017. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts. 

30/09/2017



29/09/2015 CONSELL 

ESPORTIU DEL 

BAIX CAMP 

("CEBC")

Creació d'un marc genèric de col·laboració per promoure diferents projectes 

basats en l'àmbit de la promoció de l'esport i la participació de voluntaris de 

Tarragona 2017.

La Fundació posarà a disposició del CEBC el seu equip de voluntaris, seguint 

les directrius del Protocol de col·laboració amb les entitats i d'acord amb la 

disponibilitat i objectius fixats per la Fundació. 

Les parts col·laboraran en la convocatòria i desenvolupament de cursos de 

formació de disciplines esportives que es puguin programar, dins dels XVIII 

Jocs Mediterranis, dirigits als col·lectius de professors d'Educació Física i de 

monitors esportius.

La Fundació i el CEBC en coordinació amb els Consells Esportius del 

Tarragonès, Baix Penedès i Alt Camp, col·laboraran conjuntament en el 

disseny, la convocatòria i el desenvolupament d'uns jocs d'edat escolar. Dites 

competicions s'emmarcaran dins del Projecte Educatiu Tarragona 2017. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts. 

30/09/2017

29/09/2015 CONSELL 

ESPORTIU DEL 

BAIX PENEDÈS 

("CEBP")

Creació d'un marc genèric de col·laboració per promoure diferents projectes 

basats en l'àmbit de la promoció de l'esport i la participació de voluntaris de 

Tarragona 2017.

La Fundació posarà a disposició del CEBP el seu equip de voluntaris, seguint 

les directrius del Protocol de col·laboració amb les entitats i d'acord amb la 

disponibilitat i objectius fixats per la Fundació. 

Les parts col·laboraran en la convocatòria i desenvolupament de cursos de 

formació de disciplines esportives que es puguin programar, dins dels XVIII 

Jocs Mediterranis, dirigits als col·lectius de professors d'Educació Física i de 

monitors esportius.

La Fundació i el CEBP en coordinació amb els Consells Esportius del 

Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp, col·laboraran conjuntament en el disseny, 

la convocatòria i el desenvolupament d'uns jocs d'edat escolar. Dites 

competicions s'emmarcaran dins del Projecte Educatiu Tarragona 2017. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts. 

30/09/2017

29/09/2015 CONSELL 

ESPORTIU DE L'ALT 

CAMP ("CEAC")

Creació d'un marc genèric de col·laboració per promoure diferents projectes 

basats en l'àmbit de la promoció de l'esport i la participació de voluntaris de 

Tarragona 2017.

La Fundació posarà a disposició del CEAC el seu equip de voluntaris, seguint 

les directrius del Protocol de col·laboració amb les entitats i d'acord amb la 

disponibilitat i objectius fixats per la Fundació. 

Les parts col·laboraran en la convocatòria i desenvolupament de cursos de 

formació de disciplines esportives que es puguin programar, dins dels XVIII 

Jocs Mediterranis, dirigits als col·lectius de professors d'Educació Física i de 

monitors esportius.

La Fundació i el CEAC en coordinació amb els Consells Esportius del 

Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès, col·laboraran conjuntament en el 

disseny, la convocatòria i el desenvolupament d'uns jocs d'edat escolar. Dites 

competicions s'emmarcaran dins del Projecte Educatiu Tarragona 2017. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les 

parts. 

30/09/2017

22/12/2015 CONSELL CATALÀ 

DE L'ESPORT 

("CCE")

Col·laboració entre les parts per a la projecció internacional de l'esport català. 

El CCE contriburià al finançament de la Fundació amb una aportació de 

caràcter subvencional d'un màxim de 907.500 €, per tal de col·laborar amb 

les activitats de promoció pública, social i popular en favor de la projecció 

internacional de Catalunya que la Fundació durà a terme com a responsable 

de l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis (sense ànim exclusiu d'altres 

activitats, la promoció i divulgació de l'esport català a nivell internacional, 

mitjançant la realització de les activitats prèvies d'organització dels XVIII Jocs 

Mediterranis); i cobrir així les necessitats operatives que comporten els Jocs. 

30/09/2017




