CONVENIS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
Gener -Juny 2019

CONVENI
DATA
OBJECTE - IMPORT
Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i 10/07/2019 L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, per desenvolupar, en règim
parts per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes
d'alternança i amb formació dual el CFGM de Sistemes
Microinformàtics i Xarxes , en règim de formació en alternança i amb
Microinformàtics i Xarxes, Institut A. Ballester. Curs 2019-2020
formació dual, a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp, sense
perjudici que s’incorporin nous cicles i programes, en els termes que es fixen
en la clàusula desena d’aquest conveni.
Convenis de mecenatge de la Festa Major de Sant Jaume

Conveni entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i
l'Ajuntament de Mont-roig per la projecció del Liceu a la fresca

Càming Miramar SA: 300,00€; Càmping Torre del Sol: 1,000,00€; Pasadera
Casablanca: 200,00€; Nemba RCH SL: 500,00 €; Perimar 2004 SL: 200,00€;
Gino's: 200,00€; Eclipse Playa Cristal SL: 2.000,00€; Alannia Els Prats SL:
1.000,00€; Krypton Chemical SL: 200,00€; Buba's Pizzeria: 200,00€

08/05/2019 Regulació de la col·laboració entre el Liceu i l'Ajuntament amb la finalitat de
dur a terme l'esdeveniment "Liceu a la Fresca". El Liceu realitza l'actuació i
l'ajuntament assumeix l'organització, el cost de la instal·lació i mitjans
humans
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp 08/05/2019 L'Ajuntament encarrega al CCBC la gestió de diferents serveis i actuacions en
i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en matèria de transport
matèria de transport escolar, finançant les despeses el mateix Ajuntament
escolar, curs 2018-2019
amb un màxim de 189.222,47€
Convenio de Colaboraciónn entre Mundialito y Ayuntamiento de 10/04/2019 Cessió de la ocupació dels camps de futbol ens dies estipulats, amb tècnic
Mont-Roig_2019
sanitari i assitència pel transit. Aportació: 4.500€
Convenio de Colaboración Deportiva entre el Ayuntamiento de
10/04/2019 Cessió de la ocupació dels camps de futbol ens dies estipulats, amb tècnic
Mont-roig del Camp y Costa Daurada Cup S.L. con CIF Bsanitari i assitència pel transit
75169854. En Mont-Roig a los 7 días del mes de marzo del 2019.

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
Conveni per la participació conjunta i coordinada al programa de
fires i promocions i les campanyes de publicitat del patronat de
turisme de la Diputació de Tarragona per l'any 2019

10/04/2019 L'objecte és la promoció i difusió del Mas Miró. Aportació: 30.000,00 €

Conveni entre l'Administració de la Generalitat, departament
d'Educació i l'Ajuntament per la creació d'una escola de música
municipal
Conveni de col·laboració per a la cessió d'un espai on prestar el
Servei d'orientació, assessorament i informació sobre l'Alzheimer
a Mont-roig del Camp. Amb Associació Alzeimher de Reus i Baix
Camp.
Conveni Estació Nàutica 2019. Entre l'Ajuntament i l'Estació
Nàutica Costa Daurada
L’objecte del conveni es renovar l’acord de col·laboració per tal
que l’Ajuntament pugui continuar gestionant el servei de
menjador escolar dels centres públics d’ensenyament inicial i de
primària del seu terme municipal.

13/02/2019 Creació de l'escola de música i gestió

13/03/2019 Regular la participació conjunta i coordinada de les parts en accions i
promoció del territori

13/03/2019 Cessió d'espai municipal per al servei d'informació, orientació,
assessorament i recolzament a les persones amb Alzheimer i familiars, i la
seva difusió.
05/06/2019 Foment, estructuració, cohesió i dinamització del turisme i el lleure nàutic en
el seu àmbit d'infuència. Import: 6.750,00 €
13/02/2019 L'ajuntament assumeix la gestió del servei de menjador escolar i les
activitats complementàries del centres públics d'infantil i primària

