RELACIÓ DE CONVENIS VIGENTS FORMALITZATS L'ANY 2014
Data
formalització
conveni

Contrapart/s

Objecte i principals drets i obligacions que genera

Data fi / durada
conveni

24/03/2014

UNISPORT
UNIVERSITAS, S.L.

Establir les bases per la realització de pràctiques no remunerades dels
alumnes d'UNISPORT a les instal·lacions de la Fundació.
El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les
parts signants.

1 any desde la seva
signatura,
prorrogable
anualment de
manera tàcita

27/08/2014

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA,
MINISTERI
D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I
CONSELL SUPERIOR
D'ESPORTS

Creació de la Comissió Interadministrativa per a l'execució del programa de
31/12/2018
suport a l'esdeveniment d'excepcional interès públic "Jocs del Mediterrani de
2017".
El finançament de les despeses que poguessin derivar-se de les actuacions
realitzades per la Comissió Interadministrativa aniran a càrrec de la Fundació.

09/09/2014

FUNDACIÓ
BLANQUERNA

Cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 1 any, prorrogable
dels seus estudiants a la Fundació.
anualment de
El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica entre les
manera tàcita
parts signants.

14/10/2014

AJUNTAMENT
TARRAGONA

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

22/10/2014

PATRONAT
MUNICIPAL
D'ESPORTS DE
TARRAGONA
("PMET")

Regulació de les condicions de l'encàrrec al PMET de la Direcció General de la
Fundació i de la gestió i suport de la Fundació.
Com a contraprestacions pels diferents encàrrecs, la Fundació s'obliga a
abonar al PMET les següents quantitats:
a) Encàrrec de la Direcció General: any 2014: 14.166,66 €; any 2015: 85.000 €;
any 2016: 85.000 €; i any 2017: 85.000 €.
b) Encàrrec de gestió i suport de la Fundació (que es durà a terme per mitjà de
4 treballadors provinents de l'Ajuntament): any 2015: 12.149,33 € per 12
mensualitats; any 2016: 14.047,67 € per 12 mensualitats; any 2017: 10.527,12
€ per 12 mensualitats.
Posteriorment, l'encàrrec de la Direcció General es va substituir per l'encàrrec
de la Direcció de l'Àrea d'Esports de la Fundació.

Encàrrec de Direcció
General: fins el
31/12/2017
Encàrrec de gestió i
suport de la
Fundació: fins el
31/7/2017

31/10/2014

EMPRESA
MUNICIPAL DE
MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE
TARRAGONA, SA
("EMMCT")
CENTRE FORMACIÓ
PERMANENT DE LA
FUNDACIÓ URV

Establir un marc de col·laboració entre les parts en matèria de drets
publicitaris.
L'EMMCT col·laborarà amb la Fundació amb la cessió d'un màxim de 600
cunyes anuals (valorades en 3.600 €) en els programes de Tarragona Ràdio
acordats per la Fundació.

31/07/2017

Disseny, coordinació i desenvolupament del programa educatiu dels XVIII Jocs
Mediterranis, portat a terme per dos doctors del Departament de Pedagogia
de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV, per a la
Fundació i a demanda seva, d'acord amb la proposta tècnica del programa
educatiu Tarragona 2017.
Com a contraprestació pel desenvolupament del programa educatiu, la
Fundació es compromet a abonar les següents quantitats (exemptes d'IVA):
any 2014: 4.500€; any 2015: 5.000€; any 2016: 5.500€; any 2017: s'acordarà
el desembre de 2016, i dependrà de la necessitat final per tancar el projecte

3 anys, prorrogable
un màxim de 12
mesos, de mutu
acord i per escrit

24/11/2014

GIMNÀSTIC DE
TARRAGONA SAD
("NÀSTIC")

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 Nàstic els seus voluntaris per a
desenvolupar tasques de suport al control d'accessos i d'altres que es
considerin necessàries per a la formació pràctica dels voluntaris.
El Nàstic 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.

Temporada
2014/2015,
prorrogable
anualment de
manera tàcita

10/12/2014

AJUNTAMENT DE EL Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i l'Ajuntament de El Morell,
MORELL
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.

11/12/2014

DEPARTAMENT
ENSENYAMENT
GENERALITAT DE
CATALUNYA

11/11/2014

31/07/2017,
prorrogable de
manera tàcita per
periodes d'igual
durada

Establir els termes de col·laboració entre les parts per a impartir el cicle
Fins a la finalització
formatiu de grau superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives, en
del curs 2018-2019
règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'Institut Jaume
Huguet, per tal de formar persones en el camp professional de l'educació física
i millorar la qualificació professional del sector.
L'estada a la Fundació s'ha de formalitzar mitjançant un contracte laboral o
beca.

