RELACIÓ DE CONVENIS VIGENTS FORMALITZATS L'ANY 2017
Data
formalització
conveni

07/02/2017

25/04/2017

23/11/2017

18/12/2017

21/12/2017

22/12/2017

Contrapart/s

Diputació de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona

GENERALITAT CATALUNYA.
Departament Governació,
administracions públiques i
habitatge

Objecte i principals drets i obligacions que genera

Establir el marc de cooperació entre les parts signants per a la
gestió del Pla d'Ocupació Agents Dinamitzadors dels Jocs 2018
(l'objectiu de la xarxa d'agents és coordinar les diferents seus dels
Data de finalització del Pla
Jocs, sensibilitzar a la població i al texit empresarial sobre
d'Ocupació (data prevista:
l'esdeveniment i les seves repercussions)
12 de juliol de 2018)

Establir un marc de col·laboració entre la Fundació i la Generalitat
de Catalunya en matèria de diversitat religiosa en el marc dels Jocs
del Mediterrani, per garantir que es doni una resposta adequada a
les possibles demandes en matèria de diversitat religiosa que
puguin efectuar els col.lectius participats i assistents.
La Direcció General d'Afers Religiosos es compromet a oferir
formació bàsica sobre diversitat religiosa als integrants de
l'organització dels Jocs, així com assessorament, informació i, si és
el cas, recursos humans necessaris.
El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica
entre les parts.

Regular el marc de col·laboració entre les parts, pel compliment
dels següents objectius: (i) promoure i donar visibilitat als XVIII
Jocs Mediterranis; (ii) llançar conujtament vàries iniciatives amb
l'objectiu d'implicar al sector privat de la regió en els Jocs (en
concret, organitzar un Fòrum sobre Economia de l'Esport sota el
paraigua dels Jocs).
Associació de Cambres de Comerç
El conveni no comporta l'abonament de cap quantitat econòmica
i Indústria del Mediterrani
entre les parts.

Servei Català de la Salut

Ajuntament de Tarragona

Diputació de Barcelona

Data fi / durada conveni

Aprovar el Pla Funcional Operatiu de Salut dels Jocs i establir un
marc de cooperació entre les parts destinat a promoure'n
l'aplicació de manera coordinada. El CatSalut, a través de la Regió
Sanitària Camp de Tarragona, es reconeix com l'entitat de la
Generalitat de Catalunya encarregada d'activar l'aplicació del Pla.
Li pertoca, doncs, l'establiment de les previsions i les relacions
adequades per fer possible el compliment del conjunt de serveis
mèdics que s'hi preveuen: (i) salut assistencial a la família
Mediterrània, tant a les seus com a la Vila Mediterrània, hotels i
d'altres espais adscrits a l'organització dels Jocs; i (ii) transport
sanitari.
La formalització del conveni no suposa l'assumpció per les parts
d'obligacions de contingut econòmic. El seu compromís és de
naturalesa institucional i, en conseqüència, no estableix el
reconeixement de cap dret ni obligació de contingut econòmic
exigible jurídicament entre les parts.
Regular la subvenció concedida a la Fundació pel finançament
d’inversions per l’adequació de les seves instal·lacions, material
informàtic, mobiliari i les despeses realitzades per finançar
projectes que després han estat utilitzats per la realització
d’equipaments esportius amb motiu dels Jocs del Mediterrani
2018, mitjançant la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de
Tarragona, per import de 150.000 €.
Fixar les condicions d'atorgament d'una subvenció directa
destinada a coadjuvar en diverses activitats per part de la
Diputació de Barcelona a la Fundació amb motiu dels Jocs.
L'import de la subvenció directa és de 400.000 €.
També és objecte del conveni la col·laboració conjunta d'ambdues
institucions en el desenvolupament d'algunes de les activitats que
tenen previst realitzar en aquest període.

31/12/2018

Finalització dels Jocs

31/12/2018

21/12/2017

22/12/2019

