
 

                                            RELACIO DE CONVENIS SUBSCRITS I VIGENTS 2017/2018 

 

 
 CONVENIS/ENCÀRRECS DATA PARTS OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS PERÍODE DE 

VIGÈNCIA 
1 Conveni d’Implementació de les 

funcions bàsiques del control intern 
addicional previ (UCE) 

12.12.2017 Servei Municipal de 
l’Habitatge i 
Actuacions Urbanes, 
S.A. 

Establiment dels instruments de 
col·laboració entre les entitats 
participants per tal d’implementar 
la funció de control intern amb 
l’abast i els termes que va definir el 
Consell Plenari de l’Ajuntament de 
Tarragona de data 24 d’abril de 
2015. 

Facultats: Accedir lliurament i 
sense restriccions a qualsevol 
tipus i/o sistema d’informació. 
Recavar, quan sigui necessari i a 
través de la línia jeràrquica 
corresponent, la col·laboració de 
qualsevol empleat. 
Obligacions: Actuar i executar el 
seu treball amb la major 
diligència, responsabilitat i 
competència professional. 
Confidencialitat 
Complir amb les normes i codis 
ètics de conducta professional. 

Indefinida 

2 Conveni de col·laboració entre Sorea 
i la Fundació Tarragona Smart 
Mediterranean City 

20.10.2017 Sorea, Sociedad 
Regional de 
Abastecimiento de 
Aguas, S.A.U. 

Regular la col·laboració entre 
SOREA i la Fundació TSMC per la 
definició, disseny i implementació 
del projecte Tarragona Smart 
Mediterranean City. 

SOREA s’incorporarà a les 
estructures d’impuls i 
desenvolupament del projecte 
que ambdues parts considerin 
escaients.  

20.10.2018 

3 Conveni de col·laboració en recerca 
sobre “Smart Cities i evolució social” 
entre la FTSMC i l’Institut català de 
Paleoecologia humana i evolució 
social (IPHES) 

30.06.2016 Institut Català de 
Paleoecologia Humana 
i Evolució Social 

Desenvolupament de recerca i 
establiment de col·laboracions amb 
altres grups i institucions 
investigadores. 

Aportació econòmica de la 
Fundació de 15.000 € anuals. 

30.06.2018 

4 Conveni col·laboració entre els 
Ajuntaments de Tgna, Amposta, 
Calafell, Cambrils, Reus, Salou, 
Tortosa, Valls i la Diputació de Tgna 
per al desenvolupament comú de 
projectes de ciutats intel·ligents i 

06.05.2016 Ajuntaments de Tgna, 
Amposta, Calafell, 
Cambrils, Reus, Salou, 
Tortosa, Valls i la 
Diputació de Tgna 

Col·laboració de les entitats 
signants, i de les que s’adhereixen 
posteriorment, en relació als 
següents àmbits i serveis: Serveis de 
tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions, solucions per la 

Assignar els recursos necessaris, 
promoure l’impuls i la utilització 
dels serveis, col·laborar per 
trobar noves fórmules 
d’implementació, dur a terme la 
difusió i publicitat. 

06.05.2020 



 

administració electrònica 
(SmartCatSud) 

administració electrònica, ciutats 
intel·ligents. 

5 Conveni col·laboració entre la Ciutat 
de Tarragona i Repsol en el projecte 
“Tarragona Smart Mediterranean 
City” 

29.12.2015 Repsol Petróleo, S.A. Repsol i l’Aj. Tarragona 
col·laboraran conjuntament en la 
definició, disseny i implementació 
del projecte Tarragona Smart 
Mediterranean City. 

Repsol impulsarà els  projectes  
que ambdues parts considerin 
escaients per tal de promoure el 
projecte Tarragona Smart 
Mediterranean City.  

Anual 

 


