Diputació de Barcelona
Coordinació de Concertació i Assistència Local

Preacords inicials

Meses de concertació 2016-2019: El suport a les inversions en el territori
Aguilar de Segarra
Les Meses de concertació són un instrument de cooperació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019 que permet el contrast de les necessitats identificades pels ens locals amb els recursos i
criteris de la Diputació de Barcelona. Es concreten en preacords o compromisos de suport a projectes locals, majoritàriament obres en equipaments i infraestructures.
Aquest document recull el detall de les sol·licituds i els acords de col·laboració que s’han concretat amb el municipi.

Descripció de la sol·licitud

Import sol·licitat

Descripció del preacord (assistències concedides)

Import concedit

Acondicionament del vial de connexió de la plaça de l'Ajuntament amb la zona esportiva i les
piscines municipals

80.000,00 €

80.000,00 €

Pavimentació del camí d'accés al Castell de Castellar - Fase I

50.000,00 €

Despeses de Gestió i Conservació Escoles Públiques i Escoles Bressol

40.000,00 €

Despeses de Gestió i Conservació Escoles Públiques i Escoles Bressol

40.000,00 €

Reforma - Adequació i millora de la façana est del Local Social - Eficiència energètica.

30.000,00 €

Reforma - Adequació i millora de la façana est del Local Social - Eficiència energètica.

30.000,00 €

Adequació i reforma de la sala gran del Local Social per l'eficiència energètica.

15.000,00 €

Adequació i reforma de la sala gran del Local Social per l'eficiència energètica.

15.000,00 €

Pavimentació del camí d'accés al Castell de Castellar - Fase I
Acondicionament del vial de connexió de la plaça de l'Ajuntament amb la zona esportiva i les
piscines municipals

Total

125.000,00 €

290.000,00 €

Població 2015: 246 hab.

Tram 1: fins a 500 habitants

Total

215.000,00 €

% cobertura respecte del conjunt de
sol·licituds del municipi

74,14%

% sobre l'import mig de municipis que
estan al mateix tram de població

+ 100%

Extracció de dades: 19/05/2017

