
EXP ANY CONVENI I PARTS SIGNANTS OBJECTE, DRETS I OBLIGACIONS VIGÈNCIA

DATA DE 

SIGNATURA

11070 2020

Conveni marc de col·laboració entre el SCT 
i l'Ajuntament en matèria de Seguretat 
Viària

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de 
col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en el 
desenvolupament de determinades accions en 
matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres 
relacionades que es puguin anar definint o que 
siguin d’interès per a les parts. fins 18/01/2024 18/01/2021

10438 2020

Conveni de cooperació educativa per al 

desenvolupament de programes de pràctiques 

externes entre la Universitat Rovira i Virgili i 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Donar suport a la formació acadèmica dels 
estudiants universitaris, vol acollir estudiants de la 
URV temporalment i en les condicions previstes 
als corresponents convenis específics, a fi que 
realitzin pràctiques. fins el 7/01/2024 07/01/2021

9910 2020

Conveni de col·laboració de l'alumne D. R. 
C. per a la realització de la matèria Estada a 
l’empresa d’un alumne de l’Institut Antoni 
Ballester del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.

Admetre la realització de l’Estada a l’empresa a 
l’alumne D. R. C., a la Biblioteca Miramar de 
Miami Platja, en horari de 16:00 a 19:00 de dilluns 
a divendres, amb una durada total de 70 hores. 02/12/20 a 29/01/21 24/11/2020

9905 2020

Conveni de col·laboració de l'alumne A.E.O. 
per a la realització de la matèria Estada a 
l’empresa d’un alumne de l’Institut Antoni 
Ballester del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.

Admetre la realització de l’Estada a l’empresa a 
l’alumne A.E.O. , a la Biblioteca Joan Miró de 
Mont-roig del Camp, en horari de 16:00 a 19:00 
els dilluns, els dimecres i els divendres, amb una 
durada total de 70 hores. 02/12/20 a 05/03/21 30/11/2020

CONVENIS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP ANY 2020



8069 2020

Conveni de col·laboració amb l'Assemblea 
Local de la Creu Roja en matèria 
d'actuacions socials

L’Assemblea local de la Creu Roja i l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp, des de fa anys, 
col·laboren en el municipi pel bé de les persones 
que hi viuen, per tal de donar atenció a les 
persones amb situació de risc social i econòmic.                                             
Import: 100.000,00 € 31/12/2022 18/01/2021

6953 2020

Conveni de col·laboració entre el 
Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp per l'adhesió de l'Ajuntament a la 
Xarxa Rescat de Radiocomunicacions 
d'emergències i seguretat de Catalunya.

L’objecte d’aquest conveni és regular les 
condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp a la xarxa RESCAT, amb la 
finalitat de cobrir les necessitats de comunicació 
dels serveis d’emergència i seguretat de la 
Generalitat de Catalunya i de les administracions 
locals de Catalunya que s’hi adhereixin. fins a 09/10/2024 09/10/2020

6481 2020

Addenda econòmica del Conveni entre el 
Consell Comarcal del Baix Camp i 
l'Ajuntament en matèria de Serveis Socials, 
any 2020

El conveni i l’addenda entre el Consell Comarcal 
del Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp té per objectiu regular i ordenar el sistema 
de serveis socialsamb la finalitat de garantir-hi 
l’accés universal per a fer efectiva la justícia social 
i promoure el benestar del conjunt de la població. 
A la vegada, aquest conveni pretén aconseguir 
que els serveis socials es prestin amb els requisits 
i els estàndards òptims necessaris per a garantir la 
dignitat i la qualitat de vida de les persones.                                                              
Import: 87.379,20 € 31/12/2020 11/11/2020

3364 2020

Conveni entre el Consell Comarcal del Baix 
i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per 
l'arranjament d'un tram del camí de 
Vilanova d'Escornalbou, Fase II - Subvenció 
CCBC

Aquest conveni té per objecte regular l’execució, 
el finançament i la justificació de les obres 
d’arranjament d’un tram del camí de Vilanova 
d’Escornalbou, fase II.                                       
Import de la subvenció: 6.928,57 € 02/10/2020 08/07/2020



3312 2020

Conveni de col·laboració relatiu al projecte 
“El Paisatge dels Genis” 2020.

Conveni de col·laboració anomenat "El Paisatge 
dels Genis" per a potenciar el territori mitjançant 
la imatge de: Pablo Picasso, Pau Casals, Antoni 
Gaudí i Joan Miró entre la Fundació Eurecat, el 
Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona, l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, 
l’Ajuntament del Vendrell, l’Agència de Promoció 
de Ciutat “Reus Promoció” i l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp.                                                              
Import: 7.200,00 € 31/12/2020 26/01/2021

3310 2020

Conveni de col·laboració entre la fundació 
mas Miró i l’ajuntament de Mont-roig del 
camp per a la promoció i difusió del mas 
Miró a Mont-roig del camp.

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar 
l’anualitat 2020 del conveni de col·laboració entre 
la Fundació Mas Miró i l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp mitjançant la regidoria de Turisme , per 
a la promoció i difusió del Mas Miró a Mont-roig 
del Camp.                                     Imports: 
15.000,00 € fins 30/12/2024 11/11/2020

1233 2020

Conveni de col.laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Mont-

roig del Camp, en matèria de transport escolar, 

per al curs 2019/2020

Mitjançant aquest conveni de col·laboració, 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp encarrega  al 
Consell Comarcal del Baix Camp, la gestió de 
diferents serveis i actuacions en matèria de 
transport escolar, per als alumnes residents en el 
seu municipi, que s’hagin de desplaçar als 
diferents centres docents situats al nucli de Miami 
platja i Mont-roig del Camp, adscrits pel 
Departament d’Educació.                                                     
Import: 1,027,67 € Curs 2019/2020 14/10/2020



10 2020

Conveni administratiu de col.laboració entre els 

patronats i/o àrees de Turisme dels ajuntaments 

de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, 

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de 

Mar, l'Ampolla i Deltebre amb l'Estació nàutica 

Costa Daurada

L’objecte d’aquest conveni és coordinar l’acció 
dels set ajuntaments i patronats de turisme, 
envers l’Estació Nàutica per oferir un producte 
format per allotjament i activitats d’estància 
turística al mar en tot l’àmbit de l‘Estació Nàutica, 
diversificant l’oferta turística i desestacionalitzant 
la temporada.                                                                              
Import: 8.000,00 € any 2020 29/07/2020


