
Diputació de Barcelona
Coordinació de Concertació i Assistència Local

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

200.000,00 €

200.000,00 €

180.000,00 €

53.118,15 €

43.645,81 €

Substitució coberta Piscina Can Xaubet.

Projecte de modificació del sistema de desinfecció i cloració de la piscina de Can Xaubet.

Projecte de millora del drenatge del nucli urbà.

Projecte per a la remodelació de la plaça Margarita Xirgu.

Projecte per a l'adequació de la parcel·la situada al carrer Arnau de Vilanova per a l'ús d'Hort Urbà.

Descripció del preacord (assistències concedides)

Total

Import concedit

676.763,96 €

% 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.

46,71%

Pineda de Mar

Població 2015:  25.968  hab. Tram 8: de 25.001 a 50.000 habitants

200.000,00 €

200.000,00 €

180.000,00 €

53.118,15 €

43.645,81 €

Projecte de modificació del sistema de desinfecció i cloració de la piscina de Can Xaubet.

Substitució coberta Piscina Can Xaubet.

Projecte de millora del drenatge del nucli urbà.

Projecte per a la remodelació de la plaça Margarita Xirgu.

Projecte per a l'adequació de la parcel·la situada al carrer Arnau de Vilanova per a l'ús d'Hort Urbà.

Descripció de la sol·licitud

Total

Import sol·licitat

676.763,96 €

100,00%

A petició de l'ens s'han dut a terme canvis de destinació en relació amb les peticions sol·licitades originalment, sense que això comporti un increment de l'import total concedit.

Preacords inicials

Extracció de dades: 19/05/2017


