
CONVENI DATA OBJECTE - IMPORT

Acord de col·laboració per a les pràctiques no laborals del Curs de Gestió 

Administrativa i Comercial per a majors de 45 anys. Segur-Mon SL 28/11/2018 Pràctiques professionals no laborals

Acord de col·laboració per a les pràctiques no laborals del Curs de Gestió 

Administrativa i Comercial per a majors de 45 anys. Klaus Fischer SAU 28/11/2018 Pràctiques professionals no laborals

Acord de col·laboració per a les pràctiques no laborals del Curs de Gestió 

Administrativa i Comercial per a majors de 45 anys. Patricia Alfonso 28/11/2018 Pràctiques professionals no laborals

Acord de col·laboració per a les pràctiques no laborals del Curs de Gestió 

Administrativa i Comercial per a majors de 45 anys. EPE Gestió Cicle 28/11/2018 Pràctiques professionals no laborals

Conveni de col·laboració per a la formació pràctica al Passatge del Terror 17/10/2018 Formació pràctica en centres de treball

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i 

l'EPE per la Gestió del Cicle Complert de l'Aigua per al es obres d'aigua, 

clavegueram i pluvials de la Plaça Miramar 10/10/2018

Per part de Nostraigua l'aportació màxima serà de 182.773,59€ a 

compte de l'Ajuntament de Mont-roig que durà a terme la 

contractació, recepció i liquidació de les obres

Conveni El Paisatge dels Genis 2018. Conveni entre l'Ajuntament de Mont-

roig del Camp i la Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de 14/11/2018

L'objecte del conveni és desenvolpuar el projecte. Es participa 

amb 7.200€ a càrrec d l'Ajuntament de Mont-roig del Camp

Conveni de col·laboració amb la Societat Nedgia Catalunya SA, per la 

construcció de les instal·lacions de Negdia a l’àmbit de l’Avinguda de 

Barcelona de Miami Platja 12/09/2018

Regular els requisits i condicions que els signataris han de complir 

per a dotar de les infraestructures de distribució de gas natural i 

els compromisos i obligacions que assumeixen Nedgia i el 

promotir per a l'establiment d'aquestes infraestructures

La formació professional dual és una acció formativa mixta d’ocupació i 

de formació, l’objecte de la qual és la qualificació professional dels 

alumnes alternant l’activitat laboral en empreses amb l’activitat 08/10/2018

Col·laboració entre les parts per impartir el cicle formatiu mitjà 

i/o de Sistemes Informàtics i Xarxes. Per part de l'Ajuntament 

l'import final és 6.992,00 €

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament 

de Mont-roig del Camp, per al projecte "Fem Xarxa" , en el marc de les 

mesures i suports addicionals d'atenció addicionals d'atenció a l'alumnat 14/11/2018

Facilitar realització d'activitats d'aplicació pràctica del projecte. 

Inclou també la contractació d'una pòlissa de responsabilitat civil

Conveni amb Casal d'Avis Sant Jaume de Miami Platja 12/09/2018

Gestió per part de l'Ajuntament del bar del centre Polivalent de 

Miami Platja, en l'espai que utilitza el Casal d'avis Sant Jaume
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Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig i el CCBC per al 

foment i promoció d'accions d'emprenedoria i ocupació 01/08/2018

Col·laboració en les diverses accions que es desenvolupin: facilitar 

informació, cessió d'espais municipals i comarcals, no hi ha 

CONVENI ELOI SALSENCH_ FISCHER IBERICA CURSA  ENDUROIG 2018 JdGL 01/08/2018

Fischer cedeix ús de la finca per celebració cursa enduro. 

L'Ajuntament es compromet a aportar el material necessari pels 

Conveni col.laboració Consell Comarcal Baix Camp - Implantar Ruta de 

l'Oli JdGL 11/07/2018

Pressupost conjunt de 11.526,46 € IVA inclòs. Import màxim per 

part de l'Ajuntament és de 1.861,33 €

Acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per a la prestació del servei de 

Centre Obert durant l’estiu de l’any 2018, dins les activitats municipals JdGL 12/09/2018

Consell: assessorament tècnic, assumir el cost per 20 infants, 6,00 

€ per dia i tasques d'organització

Adhesió al conveni de col·laboració signat entre els Ajuntaments de 

Tarragona, Amposta, Calafell, Cambrils, Cunit, Reus, Salou, Tortosa, Valls i 

Vila-seca, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals del Baix 

Camp i la Ribera d’Ebre, per al desenvolupament comú de projectes que 

busquen la millora i l'optimització dels serveis de tecnologies de la JdGL 01/08/2018

Grup de treball tècnic per impulsar la recerca, el 

desenvolupament tecnològic i la innovació 

Conveni per a les obres de "Nou ramal de subministrament de la xarxa 

del Consorci d'Aigües de Tarragona al dipòsit d'Hifrensa, al terme JdGL 10/10/2018 249.082,55 €

Conveni per les obres "Substitució d'un tram de la canonada d'aigua 

potable als carrers Camamilla, Fonoll, Espígol i Ortiga de la urbanització 

Rustical Mont-roig, de Mont-roig del Camp" entre l'Ajuntament i EPE JdGL 11/07/2018 73.378,00 €

Conveni per les obres "Construcció d'un pou, posterior mecanització i 

instal·lació de la canonada d'impulsió fins al dipòsit de Solemio" entre JdGL 11/07/2018 54.465,66 €

Convenis per les obres de "Connexió del dipòsit Casalot Centre (Zona 

Ranxos) amb el dipòsit General de Miami per abastir aquest àmbit amb JdGL 11/07/2018 56.194,54 €

Conveni específics de col·lboració entre l'Ajuntament de Mont-roig del 

Camp i la Universitat Rovira i Virgili per a la creació del Premi JdGL 11/07/2018

Ajut econòmic de 2.00,00 € a un estudiant que investigui 'àmbit 

del turisme de càmoing al terme municipal

Conveni Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació dels Serveis 

Socials JdGL 12/09/2018

Programa per la cooredinació, cooperació i col·laboració en 

matèria de serveis socials. Import total Ajuntament: 78.827,83€

Conveni específic de col·laració entre l'Ajuntament de Mont-roig del 

Camp, Els Prats Village Beach & Camping Park i Mebabici per la 

coordinació de l'sdeveniment esportiu Costa Daurada Bile Race JdGL 11/07/2018

Divulgació i promoció a xarcxes i webs, rodes de premsa, notes de 

premsa, material gràfic, gestió Policia Local, aportació econòmica 

gravació i edició de vídeos promocionals. Superditat a existència 


