
Diputació de Barcelona
Coordinació de Concertació i Assistència Local

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

252.092,46 €

223.423,00 €

211.941,03 €

117.543,51 €

Execució de l'obra relativa al solar A del projecte d'urbanització de dos solars per a usos temporals a  
SVC, corresponent a la pavimentació i condicionament d'un solar municipal per a destinar-lo a apa…
EXECUCIÓ DE LA FASE 1 DEL PLA DIRECTOR DE CASTELLET I PEL SUPORT ECONÒMIC PER  
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L'OBRA DE LA FASE 1 I 2 DEL PLA DIRECTOR
Execució del projecte d'equipament docent al carrer del Mestre Massana 6-8. Fase 1, que correspon  
a la urbanització de l'espai no edificat

Rehabilitació integral del camp de futbol municipal de Sant Vicenç de Castellet

Descripció del preacord (assistències concedides)

Total

Import concedit

805.000,00 €

% 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%

Sant Vicenç de Castellet

Població 2015:  9.246  hab. Tram 5: de 5.001 a 10.000 habitants

1.780.597,71 €

262.444,39 €

252.092,46 €

225.441,03 €

223.423,00 €

Rehabilitació integral del camp de futbol municipal de Sant Vicenç de Castellet

Execució de la Fase 2 del Projecte Bàsic i Executiu per la construcció de tres pistes de pàdel, una  
pista d¿Skate i urbanització de l¿espai públic annex al recinte poliesportiu de Sant Vicenç de Ca…
Execució de l¿obra relativa al solar A del Projecte d¿urbanització de dos solars per a usos  
temporals a Sant Vicenç de Castellet, corresponent a la pavimentació i condicionament d¿un sol…
Execució de l¿obra relativa al solar B del Projecte d¿urbanització de dos solars per a usos  
temporals a Sant Vicenç de Castellet, corresponent a la construcció d¿un jardí i zona d¿esbarjo …
EXECUCIÓ DE LA FASE 1 DEL PLA DIRECTOR DE CASTELLET I PEL SUPORT ECONÒMIC  
PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L¿OBRA DE LA FASE 1 I 2 DEL PLA DIR…

Descripció de la sol·licitud

Total

Import sol·licitat

2.743.998,59 €

29,34%

Preacords inicials

Extracció de dades: 19/05/2017


