
Data formalització 

conveni

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

23/02/2016 INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ 

FÍSICA DE CATALUNYA ("INEFC")

Conveni de cooperació educativa per a la realització de 

pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de l'INEFC 

matriculats en el Grau en Ciències de l'activitat física i 

l'esport o en qualsevol dels màsters que oferti l'INEFC. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat 

econòmica entre les parts. 

30/09/2016, prorrogable 

automàticament per 

periodes d'un curs 

acadèmic

01/03/2016 INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ 

FÍSICA DE CATALUNYA ("INEFC")

Establir les línies de col·laboració entre l'INEFC i la 

Fundació per tal de possibilitar, des del punt de vista de 

gestió i organització, el desenvolupament dels XVIII Jocs 

Mediterranis.

L'INEFC designarà un/a professor/a per col·laborar i 

donar suport en l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis 

en el marc d'un projecte d'estudi sobre la millora de la 

gestió i organització de grans esdeveniments.

La Fundació es compromet a aportar la quantitat total de 

40.000 € per a assumir les despeses que s'ocasionin a 

l'INEFC per aquesta col·laboració.

31/10/2017

03/03/2016 AJUNTAMENT DE CALAFELL Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament de Calafell, com a seu dels Jocs del 

Mediterrani, 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

04/03/2016 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Cooperació educativa pel desenvolupament de 

programes de pràctiques externes dels estudiants de la 

URV.

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat 

econòmica entre les parts signants. 

Un any, prorrogable 

anualment de forma 

automàtica

08/03/2016 CLUB NÀUTIC SALOU Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i el 

Club Nàutic Salou, com a seu dels Jocs del Mediterrani, 

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

14/03/2016 CORPORACIÓN DE RADIO Y 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A.U

Col·laboració en relació a la cobertura mediàtica dels 

Jocs.

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat 

econòmica entre les parts. 

31/12/2017

23/03/2016 CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA Col·laboració entre la Fundació i el Club Gimnàstic de 

Tarragona, com a seu dels Jocs del Mediterrani, 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

25/04/2016 AJUNTAMENT DE EL VENDRELL Col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de El 

Vendrell, com a seu dels Jocs del Mediterrani, 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

RELACIÓ DE CONVENIS VIGENTS FORMALITZATS L'ANY 2016



19/05/2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Col·laboració en el marc dels Jocs del Mediterrani. Els 

compromisos conjunts i individuals de les parts a que es 

refereix aquest conveni es concretaran en acords 

específics que s'adjuntaran com a annex a aquest acord 

marc. 

30/09/2017

04/07/2016 AJUNTAMENT DE EL VENDRELL Annex a l'acord marc de col·laboració entre la Fundació i 

l'Ajuntament de El Vendrell, com a seu dels Jocs del 

Mediterrani, formalitzat el 25 d'abril de 2016.

En aquest annex es concreten els compromisos de les 

parts respecte a la celebració de la competició d'handbol 

femení al municipi. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat 

econòmica entre les parts. 

31/07/2017, prorrogable 

de manera tàcita per 

periodes d'igual durada

18/07/2016 CORPORACIÓ CATALANA DE 

MITJANS AUDIOVISUALS

Col·laboració en relació amb les accions de comunicació i 

difusió de les activitats que es duran a terme durant els 

XVIII Jocs Mediterranis.

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat 

econòmica entre les parts. 

31/12/2017

20/07/2016 DEPARTAMENT DE CULTURA - 

GENERALITAT DE CATALUNYA

Col·laboració entre les parts en matèria lingüística per a 

l'ús de la llengua catalana en els XVIII Jocs Mediterranis.

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat 

econòmica entre les parts. 

31/12/2017

25/07/2016 FOMENT DEL TREBALL NACIONAL Col·laboració per a la promoció i difusió dels XVIII Jocs  

Mediterranis.

Foment del Treball col·laborarà amb la Fundació 

Tarragona 2017 per a promocionar i difondre els Jocs  

entre els seus associats i, particularment, entre els seus 

associats de les comarques de Tarragona. 

El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat 

econòmica entre les parts. 

30/09/2017

26/09/2016 AJUNTAMENT DE 

TORREDEMBARRA

Col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de 

Torredembarra, com a seu dels Jocs del Mediterrani, 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

26/10/2016 DEPARTAMENT D'EMPRESA I 

CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, AJUNTAMENT DE 

TARRAGONA I PIMEC, PETITA I 

MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA 

("PIMEC")

Col·laboració per vincular els comerços de la província de 

Tarragona amb l'esdeveniment dels XVIII Jocs 

Mediterranis.

S'acorda la realització per part de PIMEC Comerç 

Tarragona d'una campanya de difusió i promoció dels 

Jocs a través de comerços adherits a l'esmentada 

patronal. 

El Departament d'Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya col·laborarà mitjançant una 

aportació de caràcter subvencional de 60.000 €.

30/09/2017




