CONVENIS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG
DEL CAMP Juliol - Desembre 2017

CONVENI

OBJECTE - IMPORT

Conveni de col·laboració entres el Consell
Comarcal del Baix Camp i l'Ajunament per la
gestió del menjador escolar curs 2016-2017

JdGL 12/07/2017

Servei de subministrament i
distribució del menjar als
centres públics d'ensenyament
infantil, primària i secundària.
Acollida període interlectiu.
Despeses energètiques.
Dotació de personal.
Recaptació preu menú

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp i l’Associació d’Amics del
Poble Sahrauí, Hammada

JdGL 12/07/2017

650,00 € anuals

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp, Eloi Salsench Constancio i
Fischer Iberica SAU per la organització d'una
prova de motocros enduro
JdGL 19/07/2017
Conveni de Col·laboració econòmica entre les
empreses i entitats local i l’Ajuntament de Montroig del Camp
JdGL 19/07/2017
Convenis de col·laboració amb entitats culturals
2017
JdGL 19/07/2017

Col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Camp i l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, per a la prestació de serveis
d’intervenció socioeducativa durant l’estiu de
2017

Conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp per al projecte “Podem
aprendre de moltes formes”, en el marc de les
mesures específiques d’atenció a la diversitat
de l’alumnat dels alumnes de l’educació
secundària obligatòria del municipi

Fischer cedeix finca per dur a
terme la prova d'enduro

12,270.75 €
13,510.00 €

JdGL 19/07/2017

L'Ajuntament incorpora un
nombre de 20 infants dels dos
centres oberts a les activitats.
EL CCBC assumeix el cost del
dinar i esmorzar dels
destinataris i aporta 2 tècnics

JdGL 19/07/2017

Facilitar l’accés dels alumnes a
les instal·lacions adients, la
qual cosa no suposarà una
despesa extraordinària

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp i el Sr. / l'associació
esportiva (Eloi Salsench Constancio, Antonio
Moreno Hurtado, Aleix Toda Mas, Josep
Florencio Tutusaus, Centre excursionista
L'Areny i la Penya Ciclista Mont-roig.)

JdGL 13/09/2017

Promoció de l'esport i
concretament de la marca
L'Ajutament de Mont-roig del
Camp amb l'esport, mitjançant
la col·laboració amb
l'associació.

Conveni de col·laboració entre l'administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d'ensenyament, i l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp per al projecte podem
aprendre de moltes formes, en el marc de les
mesures específiques d'atenció a la diversitat
dels alumnes de l'ESO del municipi.

JdGL 13/09/2017

Establir els termes de la
col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp, en matèria d'atenció
educativa a la diversitat de
l'alumnat d'ESO

Conveni de col·laboració per a la prestació del
servei de recollida, alberg i manutenció
d'animals perduts i/o abandonats entre el
Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp.

L'Ajuntament encarrega al
Consell Comarcal del Baix
Camp la prestació del servei de
recollida, alberg i manutenció
d'animals perduts i/o
abandonats, en les condicions
que es descriuen en aquest
document.
JdGL 11/10/2017

Establir els termes de
col·laboració entre
l'Administració de la
Generalitat de Catalunya per
contribuir al foment de la
Conveni de col·laboració entre l'administració
llengua
catalana i a la millora de
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
l'èxit educatiu per a tot
departament d'Ensenyament i l'ajuntament de
Mont-roig del Camp per al pla educatiu d'entorn. JdGL 11/10/2017
l'alumnat en totes les
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp i el SR. Oscar Ramírez
Gutiérrez. Jocs mundials de Policíes i bombers
2017.

JdGL 20/12/2017

1,000.00 €

Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Montroig del Camp per regular la gestió del servei de
transport adaptat per a persones amb dificultats
de mobilitat, per accedir als Serveis Socials
especialitzats i altres que afavoreixin la seva
integració.
JdGL 20/12/2017

Garantir l'accés als veïns del
seu municipi que pateixin
alguna discapacitat i/o
presenten dificultats de
mobilitat.

Conveni específic entre el Consell Comarcal del
Baix Camp i l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp per regular la gestió i finançament dels
serveis d'atenció diürna, per l'any 2017.
JdGL 20/12/2017

Desenvolupar una tasca
socioeducativa compensatòria
que propongui l'ús profitós del
temps lliure oferint alternatives
a l'oci infantil.

Addenda de regularització econòmica del
conveni de Serveis Socials Bàsics subscrit amb
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

JdGL 20/12/2017

82,698.03 €

