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Introducció i consideracions generals 
 
El Servei d’Arquitectura de la Diputació de Girona contribueix amb el servei d’Assistència 
i Cooperació als Municipis en l’assessorament dels municipis en matèria d’arquitectura i 
urbanisme; en actuacions derivades de la gestió tècnica del patrimoni corporatiu i del 
patrimoni d’altres organismes vinculats a la Diputació (XALOC, Dipsalut, Patronat de 
Turisme, Fundació Casa de Cultura, Fundació Fita, Casa de Cultura Les Bernardes de 
Salt...), i donant suport a altres serveis propis de la Diputació de Girona en el marc de les 
seves capacitats. 
 
Aquestes actuacions es materialitzen en: 
. La redacció de projectes i informes tècnics i l’assessorament tècnic.  
. La supervisió de projectes dels ajuntaments que ho sol·liciten. 
. Diversos assessoraments i dictàmens, valoracions... 
. La col·laboració amb altres serveis de la Diputació de Girona (Xarxa Viària Local, 
Patrimoni, Assistència i Cooperació als Municipis, etc.). 
 
A continuació es detallen les intervencions que ha dut a terme en l’exercici 2021: 

1. Assistència i cooperació als municipis 
 
 Resolució de dubtes urbanístics formulats pels ajuntaments d’Aiguaviva, 

Colomers, Pontós i Vilafant. 

2. Supervisió de projectes 
 

 Ajuntament de Colera. Assistència tècnica per a la supervisió del projecte de 
creació del centre interpretatiu del llagut català i el seu accés, amb un pressupost 
de 152.677 euros. 

 
 Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Assistència tècnica per a la supervisió del 

projecte de construcció d’un edifici de control i magatzem al Centre de 
Tractament de Residus de Pedret i Marzà, amb un pressupost de 173.048,77 
euros. 
 

 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. Assistència tècnica per a la supervisió del 
projecte d’ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca, amb un 
pressupost de 580.817,31 euros (conveni COAC). 

 
 Ajuntament de Campllong. Assistència tècnica per a la supervisió del projecte de 

millora de les prestacions del pavelló de Campllong, amb un pressupost de 
379.939,26 euros (conveni COAC). 

 
 Ajuntament de Bolvir. Assistència tècnica per a la supervisió del projecte 
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d’urbanització de la plaça del poble, amb un pressupost de 826.029,50 euros 
(conveni COAC). 

 
 Ajuntament de Jafre. Assistència tècnica per a la supervisió del projecte de 

reforma dels antics vestidors del camp de futbol de Jafre, amb un pressupost de 
75.505,10 euros. 

 
 Ajuntament de Caldes de Malavella. Assistència tècnica per a la supervisió del 

projecte de biblioteca i centre cultural Francesc Ferrer i Guàrdia, amb un 
pressupost de 3.053.248,75 euros (conveni COAC). 

 
 Ajuntament de Montagut. Assistència tècnica per a la supervisió del projecte de 

millora dels accessos i l’entrada a la piscina (fase 1), amb un pressupost de 
55.177,61 euros. 

 
 Ajuntament de Montagut. Assistència tècnica per a la supervisió del projecte de 

millora dels accessos i l’entrada a la piscina (fase 2), amb un pressupost de 
28.678,69 euros. Declaració de la no necessitat de supervisió. 
 

 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Assistència tècnica per a la supervisió 
del projecte d’aparcament dissuasiu en la coberta de l’edifici del Museu de la 
Colònia Llaudet, amb un pressupost de 260.000 euros. 

 
 Ajuntament de Cassà de la Selva. Assistència tècnica per a la supervisió del 

projecte d’ampliació de la residència geriàtrica, amb un pressupost de 
119.967,76 euros. 

 
 Ajuntament de Vilablareix. Assistència tècnica per a la supervisió del projecte de 

la nova escola Madrenc, amb un pressupost de 4.007.060,55 euros (conveni 
COAC). 
 

 Elaboració i formulació de la sol·licitud d’informe a la Junta Consultiva de 
Contractació Pública del Ministeri d’Hisenda en relació amb dubtes 
juridicotècnics en la supervisió de projectes. 

3. Gestió del patrimoni corporatiu 
 

Casa de Cultura de la Diputació de Girona 
 
 Elaboració del projecte de millora de la seguretat en cas d’incendi de la Casa de 

Cultura i del seu projecte patrimonial adjunt. 
 
 Elaboració del projecte de reformes interiors a la planta segona del Conservatori 

de Música de Girona (bloc de banys, zona administrativa...). 
 

 Elaboració de documentació tècnica per a la renovació de tres aules en la planta 
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segona sobre la capella de l’edifici de la Casa de Cultura de Girona. 
 

 Direcció de l’obra de reforma dels banys de la planta segona de la Fundació Casa 
de Cultura.  

 
 Coordinació del muntatge de l’aïllament acústic dels passadissos de la planta 

segona del Conservatori de Música de Girona. 
 
 Estudi d’aïllament acústic dels passadissos de la planta primera del Conservatori 

de Música de Girona. 
 
 Estudi i coordinació de la prova pilot de vinilatge d’unes obertures del 

Conservatori de Música de Girona per millorar-ne les propietats tèrmiques. 
 
 Elaboració de l’estudi de reordenació de les unitats exteriors d’aire condicionat 

del Conservatori de Música de Girona situades a la terrassa superior de l’edifici. 
 
 Realització de cales i sondejos diversos a l’edifici. 

 

Edifici del Palau de la Diputació / Can Forn 
 
 Suport a Serveis Generals en la direcció de l’obra de substitució de la bomba de 

calor de la instal·lació de climatització de l’edifici del Palau de la Diputació. 
 

 Suport a Serveis Generals per a l’elaboració de la documentació gràfica per a la 
reforma dels serveis higiènics de la planta baixa de Can Forn. 

 

Casa de Cultura Les Bernardes de Salt 
 
 Preparació i assistència per a la prova de càrrega d’un sostre de volta catalana a 

la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt. 
 

 Elaboració del projecte de canvi d’accés a la Casa de Cultura Les Bernardes de 
Salt. 

 

Edifici de XALOC (avinguda Sant Francesc) 
 

 Elaboració d’un informe sobre l’estat de les obres de reforma del nucli d’accés 
principal i els serveis higiènics que completa el projecte global d’adequació de 
quatre plantes d’oficines de l’edifici Sant Francesc de XALOC a l’avinguda Sant 
Francesc per devolució de garantia. 
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4. Suport a altres serveis propis i organismes vinculats 
 

 Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 
Funeraris. Assessorament tècnic per a la modificació de les bases reguladores de 
subvencions per a inversions municipals en cementiris. 
 

 Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 
Funeraris. Vocalia de la Comissió Avaluadora de subvencions per a inversions 
municipals en cementiris. 

 
 Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 

Funeraris. Assessorament tècnic per a la licitació d’encàrrecs d’elaboració de 
l’estudi de costos de manteniment i de la gestió econòmica del servei de 
cementiri. 
 

 Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 
Funeraris. Revisió de l’estudi de costos de manteniment i de la gestió econòmica 
del servei de cementiri de l’Ajuntament de Garriguella. 

 
 Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 

Funeraris. Revisió de l’estudi de costos de manteniment i de la gestió econòmica 
del servei de cementiri de l’Ajuntament de Garrigàs. 
 

 Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 
Funeraris. Assessorament a empreses adjudicatàries per a l’elaboració de l’estudi 
de costos de manteniment i de la gestió econòmica del servei de cementiris 
parroquials dels municipis de Santa Pau i Serinyà. 

 
 Vocalia de la Comissió Avaluadora de subvencions per a despeses municipals 

extraordinàries (trimestral). 
 

 Xarxa Viària Local. Redacció del projecte d’obres per a l’adequació interior d’una 
nau a Sant Joan de les Abadesses per a la brigada de carreteres, i direcció de 
l’obra. 
 

 Xarxa Viària Local. Redacció del projecte d’obres per a la reforma interior d’una 
nau a Sant Jaume de Llierca per a la brigada de carreteres. 
 

 Patrimoni. Assessorament tècnic en localització i idoneïtat de nous espais 
administratius per als serveis de la Diputació de Girona (juntament amb Serveis 
Generals). 
 

 Consorci de les Vies Verdes. Responsabilitat contractual i assistència per a la 
redacció del Pla Especial Urbanístic Autònom d’Infraestructures de les Vies 
Verdes de Girona. 
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5. Junta Tècnica Territorial de Coordinació Immobiliària de Catalunya 
 
 Participació com a vocal en les reunions d’aquesta junta en representació de 

l’Administració local (3 de febrer, 12 de maig, 12 de juliol i 23 de setembre). 

6. Altres 
 
 Designació de representació i assistència a les comissions tècniques per a 

l’erradicació de l’amiant a Catalunya (DESAMIANT-CAT). 
 

 Assistència a la Jornada per a la Implementació de l’Agenda 2030 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) al Món Local. 
 

 Assistència al projecte per a la reordenació de la prestació de serveis de la 
Diputació de Girona al món local. 
 

 Assistència al grup de treball per a l’agilització dels tràmits administratius per a 
l’atorgament de llicències o autoritzacions (Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya). 
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