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MEMÒRIA ANUAL 2018
SERVEI D’ARQUITECTURA / SERVEIS GENERALS
-

Redacció de l’avantprojecte de reforma global de la Casa de Cultura de Girona.

-

Execució i liquidació de les obres de la 3a fase de Xaloc, que consisteixen en l’adequació
de les plantes primera i segona de l’edifici d’oficines del carrer de Sant Francesc, 29 de
Girona. PL (pressupost de liquidació): 866.961,72 €.

-

Licitació, adjudicació i inici de les obres de noves aules per al Conservatori i adequació
del nucli de sanitaris del cos central de la planta primera de la Casa de Cultura de Girona.
PA (pressupost d’adjudicació): 261.797,15 €.

-

Inici de la redacció del projecte Escala d’emergència a la Casa de Cultura de Girona,
emplaçada a l’extrem oest del cos corresponent al dipòsit de llibres de l’antiga biblioteca
provincial.

-

Projecte de renovació integral dels serveis higiènics de la Casa de Cultura Les Bernardes
de Salt.

-

Execució de les obres d’adequació dels sanitaris de la planta baixa de la Casa de Cultura
Les Bernardes de Salt (1a fase). PA (pressupost d’adjudicació): 39.054,57 €

-

Redacció de l’avantprojecte de reforma d’un immoble per a la seu de l’Ajuntament de
Juià.

-

Redacció d’informes de supervisió de projectes d’edificació.

-

Assessorament als Serveis Jurídics en un recurs contra un acord del Jurat d’Expropiació
d’una finca de Llers.

-

Redacció d’un informe per a la cessió d’ús a favor de l’empresa SUMAR dels locals de la
planta 2 del bloc B de l’edifici Monturiol.

-

Participació coordinada amb els Serveis Generals en tasques de manteniment diverses
del patrimoni corporatiu.

-

Redacció d’informes i assessoraments diversos per a ajuntaments.

-

Redacció d’informes i assessoraments diversos d’ordre intern.

-

Participació en jurats d’oposicions de places de tècnic de manteniment de Xaloc,
d’arquitecte per al Servei de Monuments i d’arquitecte per a l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva.

-

Participació d’un membre del Servei en la Junta Tècnica Territorial de Coordinació
Immobiliària de Catalunya.

-

Participació d’un membre del Servei en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària
de Girona.

-

Estudi de distribucions de diverses dependències de les seus de la Diputació de Girona
(Patrimoni, Cultura, Contractació... ) i del Consorci Vies Verdes.

-

Adequació de la sala de reunions del Servei d’Intervenció com a sala multimèdia.

-

Reforma i modificació de la distribució del Servei de Protocol i Premsa a la 4a planta de
l’edifici de Can Forn.

-

Reforma i modificació de la distribució del Servei de Tresoreria a la 1a planta de l’edifici
del Palau.

-

Reforma i trasllat del Servei de Transparència a la 2a planta de l’edifici del Palau.

-

Modificació i adequació de la vitrina de l’entrada del vestíbul del Palau per instal·lar-hi
el tauler electrònic.

-

Adequació del pis situat al carrer del Pare Claret de Girona propietat de la Diputació de
Girona com a oficines d’assistència al control intern.

-

Adequació d’una estança del pis situat al carrer del Pare Claret de Girona propietat de
la Diputació de Girona com a aula de formació i sala multimèdia.

-

Obres del local situat al carrer de Figuerola, 51, com a seu del parc mòbil de la Diputació
de Girona.

-

Realització de l’expedient per a les obres d’adequació de la zona d’entrada del pàrquing
situat al carrer de Figuerola, 51 (paviment, instal·lacions elèctriques, zona de rentatge
de cotxes, pintura).

-

Obres de reforma de l’auditori de l’edifici de la Casa de Cultura Les Bernardes (canvi de
paviment, modificació i canvi d’obertura, repàs de pintura i instal·lació elèctrica).

-

Adequació del despatx de direcció de l’edifici de la Casa de Cultura de Girona com a aula
de formació.

-

Adequació d’una estança situada a l’entresolat de la Secretaria de l’edifici de la Casa de
Cultura de Girona com a aula.

-

Neteja de la coberta i reparació de la claraboia de l’edifici situat al carrer de Sant Josep
(antiga UNED) propietat de la Diputació de Girona.

ALTRES ACTUACIONS I TASQUES DELS SERVEIS GENERALS
-

Actuacions pròpies del manteniment dels diferents edificis de la Diputació de Girona:
revisions de les instal·lacions de protecció contra incendis, ascensors, climatització,
parallamps, treballs de pintura, canvi de sanitaris, lluminàries, neteja de les cobertes i
revisions de les línies de vida, compra i subministrament de mobiliari puntuals (cadires,
penjadors, armaris, etc.), diferents tipus de reparacions puntuals…

-

Trasllats diversos de mobiliari i canvis de distribució.

-

Col·locació de dispositius dissuasius per a aus al pati de l’edifici de Can Forn.

-

Realització del Plec Tècnic per al contracte de subministrament dels productes i estris
de neteja.

-

Realització del Plec Tècnic per al contracte del servei d’emmagatzematge de material,
control d’estocs i logística de material divers de la Diputació de Girona.

-

Tasques de prevenció de riscos laborals juntament amb el Servei de Prevenció (revisions
i actualitzacions d’avaluacions de riscos en els edificis de les seus de la Diputació de
Girona i brigades de Xarxa Viària i Monuments, planificació i realització d’actuacions,
preparació i assistència a reunions del Comitè de Seguretat i Salut, etc.).

