CONVENIS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
Juliol - Desembre 2019

EXPEDIENT

CONVENI

DATA

OBJECTE - IMPORT

12245/2019

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Camp i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, per la gestió
del menjador escolar, curs 2019/2020

11176/2019

Conveni de col·laboració departament d'Educació
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp per al desenvolupament del projecte "Podem
aprendre de moltes formes, cursos del 2019-2020 al 20222023. Institut Antoni Ballester

Gestionar el servei de menjador dels centres públics
d'ensenyament inicial i de primària del municipi. Assumint les
13/11/2019 despeses energètiques i de subministrament.
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes
des del tercer curs
de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats
d’aprenentatge,
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de
conducta i que
precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials
del currículum per a
la seva integració escolar, social i laboral.
09/10/2019

El Paisatge dels Genis 2019

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar l’anualitat 2019 del
projecte “Paisatge dels Genis”. El projecte proposa un conjunt
d’actuacions agrupades en cinc gran tipologies
segons si es tracta d’accions de gestió, de comunicació, de
creació de producte, de creació i
modificació d’infraestructures o d’adequació de l’entorn.
18/12/2019 Import: 7.200€

9869/2019

9468/2019

9310/2019

Conveni de col·laboració amb Hammada (Associació
d'Amics del Poble Sahrauí)

Facilitar l'accés sanitari especialitzat als infants que ho necessitin,
fent-los passar a tots ells un examen mèdic complet en els CAPS
de cada municipi. Donar a conèixer als infants una altra cultura,
societat i entorn, totalment diferents del camp de refugiats i
puguin obrir els ulls a un món diferents al seu. Treure del desert
dos mesos d'estiu, on les temperatures sobrpassen els 50 graus,
al màxim d'infants possibles. Fomentar la conscienciació dels
ciutadans catalans apropant-los a la problemàtica dels camps de
refugiats sahrauí. Promoure la solidaritat catalana vers el poble
28/08/2019 sahrauí. Import: 700,00€

Addenda del conveni de col·laboració del Consell Comarcal
del Baix Camp per a la prestació dels Serveis Socials, any
2019

Donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les
àrees bàsiques de serveis socials. Oferir serveis d'informació i
documentació a les àrees bàsiques de serveis socials. Programar
els serveis socials en llur àmbit territorial, d'acord amb els criteris
de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic
corresponent i la Cartera de serveis socials, en matèria de serveis
socials, i convocar una taula territorial amb els consells
comarcals i els ajuntaments dels municipis de més de vint mil
habitants de llur àmbit territorial. Promoure i gestionar els
serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció social
especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats
socials de la població de llur àmbit territorial. Promoure
l'associacionisme i els projectes comunitaris per a aconseguir que
les necessitats socials es cobreixin i es gestionin millor. Import:
03/10/2019 86.888,21€

9070/2019

Agència de l'Habitatge de Catalunya, Addenda a l'acord
marc per l'adquisició d'habitatge

L’objecte d’aquest Acord és oferir als ajuntaments, promotors
públics i entitats socials, a què fa referència el punt segon
següent, la possibilitat d’adherir-se al procediment d’accés a una
línia de préstecs bonificats per adquirir habitatges amb finalitats
21/08/2019 socials i en règim de propietat temporal.

8947/2019

8674/2019

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mont-roig
del Camp, Eloi Salsench Constancio i Fischer Iberica SAU,
per l'organització d'una prova de motocròs enduro el dia 10
d'agost de 2019 amb motiu de les festes de la Fira de Montroig del Camp

Per tal de promoure l'Esport en l'àmbit general, potenciar
l'activitat esportiva i, donar a conèixer el municipi i el seu
territori, i per tant, promocionar el nom de Mont-roig del Camp.
28/08/2018 Import: 2.800,00€

Conveni lloguer de finca per donar accés a les platja zona de
les Pobles

L'objecte principal serà llogar els terrenys descrits com a
aparcament de cotxes per tal de poder accedir a la platja, a la
zona de Les Pobles, i concretament des d'on acaba el camí de la
13/11/2019 Caseta del Rellotge fins a la platja. Import: 218,74€

