
CONVENI DATA OBJECTE - IMPORT

Addenda per la regularització econòmica del Conveni de Serveis 

Socials bàsics subscrit amb els ajuntaments de la comarca JdGL 10/02/2016
Conveni per la participació conjunta i coordinada al programa 

de fires internacionals, nacionals, i estatals promogudes per 

l'Agència Catalana de Turisme i per una campanya de publicitat 

al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona JdGL 10/02/2016

Conveni signat Patronat de la Mare de Déu de la Roca JdGL 10/02/2016
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 

Camp i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per la prestació del 

serveis del centre obert. Exercici 2015 JdGL 09/03/2016
Conveni de col·laboració amb el CCBC i l'Ajuntament de Mont-

roig del Camp per la gestió del servei de transport escolar 

adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat, per accedir 

als serveis socials especialitzats i altres que afavoreixin la seva 

integració. Exercici 2015 JdGL 09/03/2016
Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Federación Española de 

Municipios y provincias en materia de intercambio de 

información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria 

con las entidades locales JdGL 06/04/2016 Interoperabilitat
Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Patronat de 

Turisme de Salou, el Patronat de Turisme de Cambrils, 

l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, l'Ajuntament de Vandellós 

i l'Hospitalet de l'Infant, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i 

l'Estació Nàutica Costa Daurada. JdGL 13/04/2016

Conveni de col·laboració entre el CCBC i l'Ajuntament per la 

gestió del servei de menjador escolar anys 2015-2016 JdGL 13/04/2016 Gestió del servei

Conveni de col·laboració 2016 "El Paisatge dels Genis" JdGL 13/04/2016
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del 

Camp i l'Associació d'Armats Mont-roig pel 2016 JdGL 11/05/2016
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vandellós i 

l'Hospitalet de l'Infant i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 

per al suport de la unitat d'escolarització compartida de 

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant JdGL 11/05/2016

Suport valorat en 790,00 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vandellós i 

l'Hospitalet de l'Infant i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 

per la coordinació del servei del Trenet Turístic a l'Hospitalet de 

l'Infant i a Miami Platja JdGL 08/06/2016

Conveni transport escolar Consell Comarcal del Baix Camp JdGL 08/06/2016
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'EPE per la gestió 

del cicle complet de l'aigua sobre procediments a seguir en cas 

de famílies en situacions de risc de pobresa energètica i de 

gestió del fons de solidaritat de l'aigua JdGL 08/06/2016

Conveni entre Ajuntament de Mont-roig i Club Esportiu l'Areny JdGL 13/07/2016
Conveni entre Ajuntament de Mont-roig i Sr. Antonio Moreno 

Hurtado JdGL 13/07/2016
Conveni entre l'Ajuntament de Mont-roig i el Sr. José Carlos 

Pacheco García JdGL 13/07/2016
Conveni de col·laboració per regular l'execució del programa 

d'arranjament de Camins de Titularitat Municipal JdGL 13/07/2016

CONVENIS AJUNTAMENT DE MONT-

ROIG DEL CAMP 2016



Conveni de col·laboració signat en data 1 de maig de 2012  

entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'empresa pública 

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS) per la cessió de 

l'ús dels espais per la prestació dels serveis de rehabilitació JdGL 20-07-16

Ús d'espais per la 

prestació de serveis de 

rehabilitació

Adhesió del Consell Comarcal del Baix Camp, en nom de 

l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, al Conveni marc 

d'adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en 

relació amb actuacions dels seus Serveis Bàsics d'Atenció Social 

destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments 

bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars 

en situació de pobresa energètica JdGL 19/10/2016

Cancel·lació de deutes 

per subministraments 

bàsics

les diverses activitats de caràcter social. Concretament, 

Projecte de nutrició infantil: Cap nen/a sense un àpat. Beques 

menjador en període no escolar sectors més vulnerables. JdGL 09/11/2016 4.500

Acord de col·laboració entre la fundació "Mas Miró" JdGL 21/12/2016

L'Ajuntament posa a 

disposició els Serveis 

Tècnics i la Brigada 

Municipal, i ratifica la 

cessió de l'ús de la 

primera planta de 

l'oficina de Turisme Les 

Pobles

Conveni entre el Servei Meterorològic de Catalunya i 

l'Ajuntament de Mont-roig del Camp referent a la col·laboració 

en el suport i manteniment de l'Estació Meteorològica 

automàtica "Mont-roig del Camp". JdGL 29/12/2016

(IVA inclòs) per l'obra 

civil per a la instala·lació 

de EMA

Urbanística de Conservació Club Bonmont Catalunya i 

JdGL 29/12/2016

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

realització de programes de formació i inserció organitzats en 

la modalitat de pla de transició al treball (PTT), per a joves que 

graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (Conveni signat 

21 de maig de 2015) JdGL 29/12/2016

Incorporar obligacions 

derivades de la 

normativa vigent en 

matèria de protecció del 

menor

Platja JdGL 29/12/2016

Cessió de l'explotació 

del bar del Centre 

Polivalent de Miami 

Platja a l'Associació

Conveni de col·laboració "Equip BTT Mont-roig Team" JdGL 29/12/2016


