
Diputació de Barcelona
Coordinació de Concertació i Assistència Local

Meses de concertació 2016-2019: El suport a les inversions en el territori

235.000,00 €

100.000,00 €

Execució de la primera fase del col·lector principal

Repavimentació d'alguns carrers de la zona de Saladich de Monistrol de Calders i els corresponents  
honoraris tècnics

Descripció del preacord (assistències concedides)

Total

Import concedit

335.000,00 €

% cobertura respecte del conjunt de  
sol·licituds del municipi

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

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.

+ 100%

Monistrol de Calders

Població 2015:  697  hab. Tram 2: de 501 a 1.000 habitants

397.853,59 €

333.231,47 €

152.807,53 €

109.480,47 €

105.563,20 €

Execució de la primera fase del col·lector principal, amb la finalitat de solucionar la problemàtica  
existent, relativa a la manca de pendent d¿aquest, amb la corresponent urbanització sobre el se…
RE-PAVIMENTACIÓ D¿ALGUNS CARRERS DE LA ZONA DE SALADICH DE MONISTROL DE  
CALDERS I ELS CORRESPONENTS HONORARIS TÈCNICS
Actuacions de millora de la qualitat de l'accés nord a Monistrol de Calders garantint els itineraris de  
vianants continus i la pacificació del transit

Projecte executiu de reforma i ampliació de la Casa Consistorial de Monistrol de Calders. Fase 1

Rehabilitació i consolidació de l¿interior de l¿edificació coneguda com a ¿Ca la Mestra¿ situat al  
carrer del camp de futbol de Monistrol de Calders, per a habilitar-lo com a Centre d¿Interpretació …

Descripció de la sol·licitud

Total

Import sol·licitat

1.098.936,26 €

30,48%

Preacords inicials

Extracció de dades: 19/05/2017


