CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Data: 2 d'octubre de 2020

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments
de Montornès i de Vallromanes per a l'execució
del Pla director del Castell de Sant Miquel
La signatura del conveni tindrà lloc el 7 d'octubre, a les 12.30 h, a

Can Saurina (c. Major, 2 de Montornès del Vallès).
L'acte comptarà amb la presència dels alcaldes de Montornès i de Vallromanes,
José A. Montero i David Ricart, respectivament; de la regidora de Cultura,
Festes i Patrimoni Històric de Montornès, Mercè Jiménez i del regidor de
Cultura i Festes de Vallromanes, Jordi Madaula.
La signatura del conveni estableix el marc de col·laboració entre ambdós
municipis per fer front a les despeses del Pla director de recuperació del Castell
de Sant Miquel. L'aportació serà proporcional al número d’habitants de cada
poble, de manera que l'Ajuntament de Montornès assumirà el 85% del cost real
i efectiu de les actuacions i contractacions, mentre que l’Ajuntament de
Vallromanes n’assumirà el 15%.
El conveni estableix la constitució d’una comissió de seguiment i control amb
l’objectiu de supervisar les accions que es derivin de l’execució de les obres a
realitzar, resoldre problemes i incidències que puguin sorgir i aprovar les
liquidacions de despeses assolides en correspondència al percentatge de
participació acordat.
L'acord tindrà una durada de quatre anys prorrogable per un període de quatre
anys més.
La primera fase Pla director, en marxa
Entre octubre de 2019 i març de 2020 es van dur a terme els treballs de la
primera fase del Pla Director, centrada en l’estudi i recuperació de la Torre de
l’Homenatge, l’element més emblemàtic de l’edifici per la seva significació
històrica i pel seu volum arquitectònic. El cost de la intervenció ha estat de
65.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona n’ha aportat 45.000 i la
resta ha estat assumit pels dos ajuntaments.
Està previst que la segona campanya corresponent encara a la primera fase
del Pla Director, i centrada en l’excavació dels entorns de la torre, comenci al
novembre d’aquest 2020.

