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Relació esquemàtica de les tasques 
 

 Redacció de projectes i direcció d’obres. 

 Supervisió de projectes d’ajuntaments que ho sol·liciten. 

 Informes tècnics, assessoraments i valoracions. 

 Inspeccions de les obres incloses en el Programa Específic de Cooperació (PUOSC) i 

Convenis. 

 Col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient (Beenergi), enllumenats públics i 

instal·lacions. 

 Consorci de les Vies Verdes (projectes, direcció d’obres, informes, manteniment, etc.) 

1. Redacció de projectes, supervisions, informes tècnics i 
assessoraments tècnics 

 

Beuda Projecte de rehabilitació del tram de carretera que va 
fins a la Mare de Déu del Mont. 

En execució 

Breda Valoració per l’expropiació de sòl no urbanitzable per a 
l’ampliació del cementiri. 

2016 

Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà 

Supervisió del projecte de l’abocador comarcal de l’Alt 
Empordà. 

2016 

Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà 

Supervisió del projecte del Centre de Tractament de 
Residus de l’Alt Empordà. 

2016 

Consorci de les 
Vies Verdes 

Projecte d’ampliació de la xarxa de les vies verdes entre 
el Pirineu de Girona i la Costa Brava. 

2016 / 
3.658.080,46 € 

Consorci de les 
Vies Verdes 

Projecte d’ampliació del pont d’arribada a Bescanó a la 
Via Verda del Carrilet I. 

En execució 

Juià Modificació del projecte d’un pont a la riera de Ploent. 2016 
Quart Assessorament, informes de contractació i recursos 

d’al·legacions del concurs per al procediment obert del 
subministrament i la instal·lació de tecnologia led a 
l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Quart. 

343.225,31 € 

Riudarenes, 
Maçanet de la 
Selva, Vidreres i 
Sils 

RIMAVISI: projecte de via verda (anella pedalable) que 
enllaci els municipis de Riudarenes, Maçanet de la 
Selva, Vidreres i Sils. 

En execució 

Roses Supervisió del projecte de substitució de l’enllumenat 
públic de la urbanització del Mas Oliva. 

2016 

Roses Supervisió del projecte de naturalització de l’entorn de 
la muralla de ponent de la Ciutadella. 

2016 

Roses Supervisió del projecte de substitució de l’enllumenat 
del sector Mas Mates. 

2016 

Roses Supervisió del projecte de reposició del ferm dels 
carrers de la urbanització del Puig Rom. 

2016 

Roses (amb la 
col·laboració del 
Departament de 
Medi Ambient) 

Projecte de construcció d’un dipòsit contra incendis a la 
Torre del Sastre. 

2016 / 
41.866,00 € 
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Sales de Llierca Projecte de construcció d’un gual a la llera del riu Borró. 2016 / 
32.293,79 € 

Sant Climent 
Sescebes  

Informe per a la redacció del projecte del parc de 
bombers. 

2016 

Sant Feliu de 
Pallerols 

Projecte de carretera al santuari de la Salut. En execució 

Sant Joan les 
Fonts 

Pressupost comparatiu del projecte de reforma de la 
coberta del pavelló. 

2016 

Sant Julià de 
Ramis 

Projecte de millora d’accessos al carrer major del nucli 
urbà des de l’N-II. 

En execució 

Sant Pere 
Pescador i 
Armentera 

Projecte de carretera de Sant Pere Pescador a Sant 
Martí d’Empúries. 

En execució 

Vidrà  Projecte de rehabilitació del ferm de la carretera de 
Vidrà a Sant Privat de Bas. 

En execució 

Viladrau (amb la 
col·laboració del 
Parc del 
Montseny) 

Pressupost de l’estudi hidràulic d’un pont a la riera 
Matagall. 

En execució 

XALOC Gestió i assessorament de les obres de la seu principal 
de XALOC en temes elèctrics (comptadors). 

2016 

XALOC Assessorament i estudi de les factures elèctriques dels 
organismes autònoms de XALOC. 

2016 

 

2. Direccions d’obra 
 

Consorci de les 
Vies Verdes 

Projecte de la via verda entre Girona i Sarrià de Ter (tram entre el PK 3400 i el 
PK 5900). 
Pressupost: 196.352,28 € 

Consorci de les 
Vies Verdes 

Projecte de construcció d’un gual a la llera del riu Llobregat d’Empordà en el 
pas per la població de la Jonquera (contractació: octubre del 2016). 
Pressupost: 34.095,46 € 

Consorci de les 
Vies Verdes 

Projecte de construcció d’un gual en el camí sobre la riera de Torrelles en el 
terme municipal de Masarac (contractació: octubre del 2016). 
Pressupost: 8.333,79 €. 
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3. Inspeccions realitzades pel Servei de les obres incloses en el 
Programa de Fons de Subvencions i Convenis amb els 
Ajuntaments 

 

Albons Construcció d’un magatzem municipal. 
Amer Construcció de vestidors al camp de futbol. 
Arbúcies Centre d’arts escèniques a les naus Ayats (segona fase). 
Besalú Millora del cementiri municipal. 
Bescanó  Arranjament dels camins municipals.  
La Bisbal 
d’Empordà 

Consolidació de l’antic escorxador (fase B). 

Blanes Substitució de la coberta de consolidació estructural i obres 
complementàries a l’edifici situat al carrer Ample, número 11. 

Bordils Ampliació d’espais complementaris del pavelló Blanc i Verd. 
Calonge Obres de reforma i rehabilitació de diferents espais d’atenció ciutadana i 

millora de l’eficiència de la seu consistorial del municipi. 
Capmany Adequació de la nau central de la cooperativa agrícola i del parral com a 

magatzem municipal. 
Cassà de la 
Selva 

Millora i reforç de camins municipals disseminats. 

Castell-Platja 
d’Aro 

Projecte d’ampliació i reforma d’una part de la planta baixa de 
l’ajuntament per a oficina de turisme, comunicació i registre d’entrada. 

Cervià de Ter Rehabilitació de l’hotel d’entitats (última fase). 
Darnius Adequació de l’interior del cementiri municipal. 
Espolla Rehabilitació d’un celler per a magatzem. 
Figueres Rehabilitació de l’antic convent dels caputxins (tercera fase). 
Figueres Obres complementàries del convent dels caputxins. 
Foixà Projecte de millora i reparació del camí de Foixà a la Sala (primera fase). 
Fontanals de 
Cerdanya 

Equipament municipal per a local social a Escadarcs. 

Fontanilles Soterrament dels serveis i pavimentació del camí d’accés nord a Llabià 
(primera fase). 

Fontcoberta Ampliació i millora del casal de la gent gran de Melianta (primera fase). 
Forallac  Escola bressol de Fonteta. 
Fornells de la 
Selva 

Rehabilitació del cementiri municipal. 

Fortià  Millora del centre agrícola i social. 
Ger Reparació i millora del camí d’accés a la devesa de Saga, en el terme 

municipal de Ger. 
Isòvol Estructura del nou ajuntament (primera fase). 
Jafre Reforma i millora de l’eficiència energètica del local social. 
L’Armentera Millora de camins (tercera fase). 
La Jonquera Substitució d’una part de la fusteria exterior del CEIP Peñuelas del Rio. 
Llambilles Arranjament dels degoters del local sociocultural. 
Lloret de Mar Nou edifici de les dependències de la policia. 
Maçanet de la 
Selva 

Reforma de l’antiga biblioteca per acollir la seu de l’arxiu municipal. 

Madremanya Centre intergeneracional (primera fase). 
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Monells Adequació de l’explotació ramadera de la finca Camps i Armet, a Monells, 
de l’IRTA. Recepció de les obres executades el 2016 (−2.385.114,85 €) 
(amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient). 

Mont-ras  Camí de Mas Ferriol. 
Ogassa Modificació del desglossament de la primera fase i actualització de preus 

del projecte bàsic i executiu. 
Ordis Modificació del projecte d’urbanització del carrer de la Mercadera. 
Palafrugell Jardineria del cementiri municipal. 
Palafrugell Camí d’Aigua Xelida. 
Palamós Reforma de l’antiga escola Vila-romà per a la ubicació d’activitats 

municipals. 
Palamós Substitució del parquet del pavelló municipal. 
Palau- Santa 
Eulàlia 

Sala de lectura. 

Palau-sator Camí de la Barraca. 
Palau-
saverdera 

Adequació de Can Lluent per a plaça i aparcament (primera fase). 

Palol de 
Revardit 

Pavimentació del carrer Land del veïnat de Can Comas. 

Palol de 
Revardit 

Projecte de reconstrucció d’un tram de la muralla del castell de Palol de 
Revardit. 

Pals Reparació i rehabilitació del cementiri municipal. 
Parlavà Reforma i urbanització interior del cementiri. 
Pau Manteniment dels revestiments dels equipaments municipals del centre 

cívic i del manteniment de la piscina. 
Pedret i Marzà Reparació de façana i ampliació de l’edifici municipal (l’ajuntament). 
Peralada Reforma i adequació a la normativa del centre municipal. 
Pontós Adequació i pavimentació del camí del cementiri de Pontós. 
Puigcerdà Reforma del local social de Vilallobent (segona fase). 
Quart Local social. 
Rabós Portada d’aigua en alta dels municipis de l’Albera. 
Ribes de Freser Construcció de dos ascensors de connexió del barri del Pavelló amb el 

carrer Fonderia. 
Riells i Viabrea Adequació d’espais destinats al casal d’avis i a entitats a l’edifici polivalent 

(fase C, segona planta). 
Riudaura Adequació de la planta del soterrani del centre cívic. 
Roses Aparcament del castell de la Trinitat. 
Roses Construcció de l’edifici municipal al carrer del Dr. Pi i sunyer, número 13, 

per a serveis tècnics de l’Ajuntament. 
Sant Climent 
Sescebes 

Arranjament del cementiri municipal. 

Sant Feliu de 
Buixalleu  

Reforma de les antigues escoles de Gaserans. 

Sant Jaume de 
Llierca  

Rehabilitació de l’antic ajuntament (segona fase). 

Sant Joan de 
Mollet 

Nau polivalent municipal (última fase). 

Sant Joan de 
Mollet 

Rehabilitació de l’edifici El Casal. 
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Sant Llorenç de 
la Muga 

Substitució d’una part de la coberta de la societat La Fraternitat. 

Sant Martí de 
Llémena 

Camí de Can Bardera i Sant Medir. 

Sant Mori Recuperació de camins del municipi de Sant Mori. Adequació de la via 
romana i de l’antic camí de Valldevià. 

Santa Llogaia 
d’Alguema 

Pavimentació del camí de Figueres. 

Serinyà Millores del pavelló municipal. 
Sils Vestidors annexos a la pista poliesportiva, pista de tenis i piscines. 
Siurana Pavimentació dels accessos al cementiri i al dipòsit d’aigua potable. 
Susqueda Pavimentació del camí de Sant Hilari Sacalm a la presa de Susqueda 

(primera fase). 
Torrent Pavimentació del tram del camí públic de Torrent a Regencós al sector de 

la Bruguera. 
Torroella de 
Montgrí 

Construcció d’una llar d’infants a l’Estartit. 

Toses Pavimentació de la carretera de Fornells a Dòrria. 
Ultramort Centre cívic (quarta fase). 
Vall d’en Bas Centre cívic d’Hostalets d’en Bas (primera fase). 
Vall d’en Bas Sales d’exposicions de productes de la Vall d’en Bas. 
Ventalló Reparació de la coberta del polivalent. 
Vilademuls Reforma de l’ajuntament de Vilademuls (segona fase) 
Vilademuls Reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai 

d’usos múltiples. 
Viladrau  Adequació i consolidació de l’edifici de l’Espai Montseny. 
Vilafant  Urbanització del carrer Canigó. 
Vilallonga de 
Ter 

Millora del camí Roqueta. 

Vilamacolum Rehabilitació dels tancaments exteriors i millores del centre cívic. 
 


