CONVENIS
AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL
CAMP 2015
CONVENI

Conveni Agència Catalana de Turisme, Patronat Turisme de la Diputació de Tarragona i
l'Ajuntament de Mont-roig per establir la col.laboració per a la participació conjunta i
coordinada al programa de fires internacional, nacional i estatals, CÒRNER 2015
Cv per regular la prestació del servei de Centre Obert, curs 2014-2015
Cv d'ahesió a la Central de contractació del Consel Comarcal del Baix Camp
Annex I Serveis Socials

Protocol d'adhesió per a la realització de l'acollida i integració a persones
estrangeres immigrades dins del pla de ciutadania i de les
migracions 2013-2016 Baix Camp
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp
CV amb el Consorci d'administració Oberta Electrònica de Catalunya
per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de
les Administracions Catalanes
Adhesió com a soci a l'APPORTT de Tarragona
Conveni de col.laboració interadministrativa entreel Patronat de Turisme de Salou, el
Patronat de Turisme de Cambrils, l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant,
l'Ajuntament de l'Ametma de Mar, l'Estació Nàutica Costa Daurada i l'Ajuntament de
Mont-roig, per tal de formentar el turisme nàutic a la costa daurada.
Cv. Col.laboració 2015 per realitzar el projecte titulat "El Paisatge dels Genis"
Cv, de col.laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'Associació de
Càmpings de Mont-roig del Camp, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim
d'alternança i amb formació dual, el cicle d'animació sociocultural i turística, a l'Institut
Antoni Ballester de Mont-roig del Camp
Cv. Específic de col.laboració entre la Universitat Rovria i Virgili i l'Ajuntament
per a la creació del premi d'investigació "Càmpings de Mont-roig del Camp - Miami
Platja"
Cv. De col.laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament relatiu al subministrament d'aigua i energia
a les instal.lacions d'un centre docent
Lloguer finca de Montserrat Pascual pel pas de vehicles per accés a la platja
Cv col.laboració entre l'Ajuntament, l'Associació de Jubilats Mont-roig i Miami i la
Fundació Bancària "La Caixa" per al desenvolupament dels projectes del programa de
gent gran

