ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALOU I LA FUNDACIÓ
TARRAGONA 2017 EN EL MARC DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS
D’una part, el Sr. Pere Granados Carrillo, alcalde de l’Ajuntament de Salou en nom i
representació d’aquest, en virtut de de l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
I de l’altra, el Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, President del Patronat de la Fundació
Tarragona 2017 (“Fundació”), en nom i representació d’aquesta, en virtut de les
facultats de representació de la mateixa que li reconeix l’escriptura de constitució de la
Fundació, de data 19 de desembre de 2013.
Ambdues parts es reconeixen amb capacitat per obligar-se i

I.

Que, en data 4 de novembre de 2016, va tenir lloc a Oran (Argèlia) reunió del
Comitè Executiu del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (“CIJM”), en la
que es va acordar ajornar un any la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, essent
les noves dates de celebració dels mateixos del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018.

II.

Que, ambdues parts tenen intenció de mantenir la seva col·laboració, adaptantla a les noves dates de celebració dels XVIII Jocs Mediterranis i, així mateix, i de
conformitat amb allò que es preveia a l’Acord Marc, tenen interès en concretar el
contingut específic de l’esmentada col·laboració.

III.

Que, amb els objectius assenyalats a l’Expositiu anterior, les parts convenen
l’atorgament del present ACORD DE COL·LABORACIÓ, que es regirà pels següents
ACORDS

Primer.- Objecte.
La finalitat del present Acord és actualitzar els termes de la col·laboració entre la Fundació
i l’Ajuntament de Salou com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis, a les noves dates de
celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, així com concretar i especificar el contingut de
l’esmentada col·laboració.
Segon.- Durada
En atenció a les noves dates de celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, el present Acord de
Col·laboració es pacta i acorda fins al 31 de juliol de 2018 des de la data de la seva signatura.

Tercer.- Acords específics de col·laboració.
Les parts adopten els següents acords específics de col·laboració:
3.1. Cessió de instal·lacions i Via Pública
l’Ajuntament de Salou es compromet a cedir gratuïtament a la Fundació, l’ús de la/les
següent/s instal·lació/instal·lacions en els terminis indicats en els següent quadre :

INSTAL·LACIÓ
PAVELLÓ
MUNICIPAL DE
SALOU
SALA FITNESS
(PAV SALOU)
SALA JARDI
ZONA
ESCALFAMENT
(PAV SALOU)
PAVELLÓ CAP
SALOU
Base Náutica
Salou

DIA D’INICI
DE LA
CESSIÓ

DIA FINAL
DE LA
CESSIÓ

TOTAL
DIES
DE
CESSIÓ

DATES
EXCLUSIVITAT

03/06/2018

2/07/2018

30

23/06/2018 –
01/07/2017

21/06/2018

01/07/2018

11

24/06/2018 –
01/07/2018

TOTAL DIES
EXCLUSIVITAT

9

8
8

21/06/2018

01/07/2018

11

17/06/2018

27/06/2018

11

08/06/2018

1/07/2018

24

24/06/2018 –
01/07/2018
18/06/2018 –
26/06/2018
21/06/2018 –
30/06/2018

9
10

En les dates d’exclusivitat indicades en el quadre anterior, la/es instal·lació/ns
relacionades en aquest apartat haurà/n d’estar tancades als socis o usuaris habituals de
les mateixes, tot seguint directrius que marca el Pla Director de Seguretat dels XVIII Jocs
Mediterranis. En les dates de cessió no exclusiva, l’Ajuntament de Salou es compromet a
permetre a la Fundació Tarragona 2017 l’accés a la/les instal·lació/ns relacionades que
resulti necessari pel muntatge d’elements efímers, col·locació d’imatge corporativa i
senyalística i altres treballs necessaris per l’adequació de la/les instal·lació/ns.
La Fundació es compromet a deixar les instal·lacions relacionades lliures pel seu ús
ordinari a partir dels dies finals de la cessió assenyalats en el quadre anterior.
3.2. Dedicació directors d’instal·lació i personal.
Ajuntament de Salou dedicarà personal propi adscrit a la instal·lació pel desenvolupament
de la funció de direcció de la instal·lació i de funcions relacionades amb la logística,
voluntaris, premsa, imatge corporativa, protocol, informació i tecnologia.
La dedicació del personal propi esmentat a les funcions assenyalades serà la que precisi la
Fundació per a una correcta organització i celebració de l’esdeveniment. La Fundació

comunicarà puntualment dites necessitats de dedicació.
No hi haurà cap relació laboral entre el personal propi de Ajuntament de Salou que aquest
dediqui a les funcions assenyalades en aquesta clàusula i la Fundació. Ajuntament de
Salou serà l’únic responsable dels costos salarials i restants obligacions laborals i legals
relacionades amb el personal propi que dediqui a les tasques identificades en aquesta
clàusula.
La Fundació no haurà d’abonar cap contraprestació econòmica per la dedicació de
personal propi de Ajuntament de Salou a les tasques identificades en aquesta clàusula.
3.3.-Serveis propis de la instal·lació.
Ajuntament de Salou es compromet a posar a disposició de la Fundació, de forma gratuïta
i sota la seva responsabilitat, els serveis bàsics següents:
•
•

•

•

Neteja de la instal·lació:
o Anterior, durant i posterior als Jocs
Manteniment de la instal·lació
o Subministrament elèctric
o Il·luminació
o Fontaneria
o Sanejament
o Megafonia
o Subministrament d’aigua
o Recollida de brossa
o Xarxa de telecomunicacions (telefonia, wifi, ...)
Coordinar tasques d’empreses externes:
o Climatització
o Graderies
o Carpes
o Grups electrògens
o Revisió d’equips i estructures
o Tecnologia
Obertura i tancament de la instal·lació i/o consergeria

La Fundació comunicarà a l’Ajuntament de Salou els horaris en els que els referits serveis
hauran d’estar disponibles durant els dies de cessió de la instal·lació. L’Ajuntament de Salou
assumeix la responsabilitat de garantir que els esmentats horaris siguin respectats per part
del personal que presti els serveis.
3.4.-Elements addicionals
La Fundació es compromet a instal·lar/col·locar els següents elements addicionals:

-

Estructures modulars efímeres
Acabats i mobiliari específic
Prefabricats
Elements divisoris
Elements d’il·luminació i enfosquiment
Elements d’imatge dels XVIII Jocs Mediterranis
Senyalètica específica de l’esdeveniment

3.5- Imatge Corporativa
Ajuntament de Salou es compromet a cedir, de forma gratuïta, tots els suports d’imatge
del recinte de competició i de la instal·lació en general per a l’aplicació exclusiva de la
imatge dels XVIII Jocs Mediterranis i dels patrocinadors de la Fundació durant els dies
de competició.
Tota la publicitat existent haurà de ser retirada de la instal·lació abans del dia de cessió
de la mateixa a la Fundació, per tal que aquesta pugui instal·lar-hi la imatge corporativa
i senyalística abans de l’inici de la competició.
Els dies de la competició no podrà haver, ni a la part interior ni a la part exterior de la
instal·lació, publicitat de marques diferents d’aquelles que estableixi la Fundació.
L’Ajuntament es compromet a instal·lar a la via pública del municipi els suports gràfics
necessaris per a una òptima senyalització i identificació de les seves instal·lacions de
competició, aparcaments i espais relatius als Jocs al municipi. També es compromet a la
supervisió i manteniment d’aquests suports durant els dies de competició.
L’Ajuntament, addicionalment, permetrà la instal·lació d’un punt de venda de productes
oficials dels XVIII Jocs Mediterranis a l’espai públic del municipi, en la ubicació que sigui
acordada entre i l’Ajuntament i la Fundació.
3.5. Material esportiu i genèric
La Fundació es compromet a equipar la instal·lació amb tot el material esportiu necessari
per celebrar la competició corresponent.
La Fundació es compromet a facilitar tots els elements pel cronometratge, marcadors,
gestió de resultats, entre d’altres, per a la competició corresponent.
No obstant, Ajuntament de Salou es compromet a cedir de forma gratuïta a la Fundació
el material esportiu i genèric de que disposa a la seva instal·lació i que reuneix les
característiques necessàries per a la competició corresponent, material que es relaciona
seguidament:
-

Material esportiu genèric de les instal·lacions relacionades en el punt 3.1.1
anterior

La Fundació es compromet a retornar el material relacionat al deixar lliure la instal·lació,
en el mateix estat en el que se li va cedir. Així mateix, es compromet a subscriure una
assegurança que cobreixi els possibles danys que hagi pogut patir el referit material el

temps que hagi estat cedit a la Fundació.
La Fundació promourà la cessió gratuïta o la venda del material genèric i esportiu que
hagi adquirit pel desenvolupament de la competició a la instal·lació, amb caràcter
preferent, a Ajuntament de Salou. Es fa constar que l’esmentada cessió/venda resta
condicionada al compliment i observança del procediment que s’escaigui d’acord amb la
normativa aplicable.

3.6.- Tecnologia. Accés internet.
Ajuntament de Salou es compromet a cedir a la Fundació, de forma gratuïta, l’ús de la
xarxa d’accés a internet de que, en el seu cas, disposi la instal·lació. En el cas que fos
necessari reforçar la xarxa existent, el cost d’aquest reforç serà assumit per la Fundació.
En el supòsit d’inexistència de xarxa, la Fundació procedirà a la seva instal·lació, retirantla a la finalització de la competició.
3.7.- Pla d’ Autoprotecció de la instal·lació i assegurances
Ajuntament de Salou es compromet a tenir actualitzat i vigent el Pla d’Autoprotecció
o Pla d’Emergència i compartir-lo amb la Fundació.
o Ajuntament de Salou es compromet a que la instal·lació cedida es trobi degudament
legalitzada.
o Ajuntament de Salou es compromet a tenir actualitzat i vigent les assegurances
multirisc i de responsabilitat civil pròpies de la instal·lació.
o Ajuntament de Salou es compromet a facilitar a la Fundació l’avaluació de riscos de
la instal·lació, les mesures preventives previstes, les mesures d’emergència que cal
aplicar així com la restant documentació en matèria de riscos laborals que, d’acord
amb la normativa vigent, precisi la Fundació.
La Fundació, per la seva banda, es compromet a contractar una assegurança de
responsabilitat civil amb la cobertura adequada per a fer front als danys que
poguessin derivar-se de la celebració de l’esdeveniment esportiu.
o

3.8.- Bar.
Ajuntament de Salou es compromet a garantir que l’arrendatari/propietari del Bar i/o de
les màquines de vending de la instal·lació assumirà els compromisos adquirits per la
Fundació amb els seus patrocinadors pel que fa la venda de productes i imatge, així
com qualsevol altra necessitat que pugui sorgir en el decurs de l’esdeveniment. Així
mateix, en el cas que es consideri adient, l’Ajuntament de Salou autoritzarà a la
Fundació a habilitar un espai al Bar de la instal·lació per a la venda de productes
oficials dels XVIII Jocs Mediterranis.
En cas que la instal·lació no disposi de Bar, l’Ajuntament Salou permetrà que la
Fundació hi habiliti un espai que es pugui destinar a l’esmentat ús.

3.9.- Venda de productes dels XVIII Jocs Mediterranis.
Ajuntament de Salou permetrà que s’habiliti, dins la instal·lació, un espai reservat per a
la venda de productes oficials dels XVIII Jocs Mediterranis, la gestió del qual es durà a
terme per l’empresa adjudicatària del corresponent concurs convocat per la Fundació,
sota la supervisió d’aquesta.
3.10.- Zona exterior d’aparcament i d’altres usos necessaris
Ajuntament de Salou facilitarà una zona exterior per l’aparcament dels vehicles
autoritzats i altres usos necessaris pel desenvolupament dels XVIII Jocs Mediterranis.
Així mateix, es compromet a garantir el control d’aquesta/es zona/es i la correcta
senyalització de les mateixes. S’acompanya plànol identificatiu de les esmentades zones.
3.12 .- Concreció de compromisos
En cas que resulti necessària la concreció dels compromisos assumits per les parts en el
present document, l’esmentada concreció es formalitzarà mitjançant la signatura dels
acords corresponents, adjuntant-se com a annexes a aquest Acord.
3.13.- Resolució anticipada.
Sens perjudici del que s’ha dit respecte a la durada d’aquest acord, seran causes de
resolució:
a. El mutu acord de les parts que haurà de constar per escrit.
b. L’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts, sempre que no
es pugui garantir la continuïtat per tercers de les col·laboracions previstes.
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de fer efectiu l’objecte de
l’acord de col·laboració.
d. L’incompliment manifest i reiterat per qualsevol de les parts.
3.14.- Jurisdicció
El present acord té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions
litigioses que se’n puguin derivar se sotmetran al coneixement dels tribunals contenciosos
administratius amb jurisdicció al municipi de Tarragona.
I per a què així consti, signen el present document, per duplicat però a un únic efecte,
en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament
Per l’Ajuntament de Salou

Per la Fundació Tarragona 2017

Pere Granados i Carrillo

Josep Felix Ballesteros i Casanova

