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SERVEI D’ENGINYERIA- 

MEMÒRIA 2018 

 

 

 Redacció de Projectes i Direcció d’Obres. 

 Supervisió de projectes d’Ajuntaments que ho sol.licitin. 

 Informes tècnics , assessorament i valoracions.  

 Inspeccions de les obres incloses en el Programa Específic de 

Cooperació (PUOSC) i convenis. 

 Consorci de les Vies Verdes (projectes, direcció d’obres, 

informes, manteniment…).  

 Col.laboració amb l’Àrea de Medi Ambient (Beenergi), 

enllumenats públics i instal.lacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) SUPERVISIÓ DE PROJECTES 
 
 
 

 

Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

 “Constructiu de les obres de re urbanització del carrer 
major, carrer Cellera, carrer baixada de les Acàcies i avinguda 
Països Catalans”, al nucli de Riudellots de la Selva. 
 

Ajuntament de 
Roses 

“Constructiu de la Xarxa principal de drenatge a la urbanització 
Mas Oliva de Roses”. TM . Roses. 

 
Ajuntament de 
Tossa de Mar 

 
“Renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic de 
Tossa de Mar”. 
 

Ajuntament de 
Vilamalla  

Reurbanització dels carrers Ribes, Lleida, Tarragona, 
Barcelona i Verge de Montserrat de Vilamalla”. 

Ajuntament de 
Cassà de la 
Selva 

“Obra local ordinària d’aparcament municipal al passeig 
Ferrocarril. (àmbit II) ”. 

Ajuntament de 
Vilobí d’Onyar  

Constructiu de Connexió de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja sota la traça d’una 
nova via verda (T.M.) 
Vilobí d’Onyar). 
 

Consell 
Comarcal de 
l’Alt Empordà 

Modificat d’ampliació de l’Abocador Comarcal de l’Alt Empordà. 
Municipi de Pedret i Marzà. Fase 5.1”. 

Diputació Àrea 
de programes 
Europeus  

“Executiu per a la realització 
d’accions de millora en l’enllumenat públic de Caldes de 
Malavella”. 

Diputació Àrea 
de programes 
Europeus 

“Executiu per a la renovació 
de l’enllumenat públic exterior del municipi de Pals”. 
Atès que la sol·licitud d'assistència tècnica ha estat analitzada el 
dia 

Diputació Àrea 
de programes 
Europeus 

Executiu per a la renovació 
de l’enllumenat públic exterior del municipi de Riells i Viabrea”. 

Diputació Àrea 
de programes 
Europeus 

“Executiu de Millora de 
l’Eficiència de l’enllumenat exterior del municipi de Sils”. 
 

Diputació de 
Girona –Xarxa 
Viària  

Millora de la regularitat de l’afermat de diverses carreteres de la 
Diputació de 
Girona”. 

Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

Actualització del projecte constructiu de canalització 
del rec de Cal Queco i urbanització dels vials. Tram: Av. Girona- 
Carrer Major. 

Diputació de 
Girona –Xarxa 
Viària 

Condicionament de la carretera 
GI-V-6542 a Tamariu, de l’ inici al trencant de Cala Pedrosa 

Diputació de 
Girona –Xarxa 
Viària 

Constructiu de la xarxa de distribució d’aigua potable del nucli 
antic de l’Armentera “. 
 



Diputació Àrea 
de programes 
Europeus 

Complementari al projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes 
a les comarques de Girona entre el Pirineu i la Costa Brava, titulat 
“Annex de Telecomunicacions”. 
 

Diputació de 
Girona –Xarxa 
Viària 

 Condicionament d’un tram de la carretera GI-V-6226 de l’ N- II a 
Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs- Arenys d’Empordà 

Diputació de 
Girona –Xarxa 
Viària 

Condicionament d’un tram de la carretera GI-V-6701, de Bordils a 
Corçà per Madremanya. TM. Monells 

Ajuntament de 
Cassà de la 
Selva 

 “Text refós de l'Endegament del torrent del pas entre el carrer 
del Pla de l’Estany i la carretera C-65”. 

Ajuntament de 
Celrà 

 Projecte executiu per la connexió del carril bici de Celrà fins al 

límit de T.M. amb Girona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B-INSPECCIONS REALITZADES PEL SERVEI DE LES OBRES INCLOSES 
EN EL PROGRAMA DE FONS DE SUBVENCIONS I CONVENIS AMB ELS 
AJUNTAMENTS 

 
 

 

AIGUAVIVA Consolidació de la part posterior del centre polivalent 
d'Aiguaviva (pavimentació i control de les aigües plujanes) 

ALP Reposició d'un tram de canonada d'abastiment de la Font del 
Puig, al terme municipal d'Alp 

BIURE Reparació parcial de façanes casa consistorial 

BREDA Arranjament d'un camí fluvial a la llera de la riera del Repiaix 

CABANELLES Pavimentació del camí d'accés al nucli de Queixàs 

CABANELLES Pavimentació de la zona d'accés al nucli urbà d'Espinavessa 

CABANES Construcció d'un dispensari mèdit municipal 

CADAQUÉS Adequació a la normativa de protecció contraincendis del pavelló 
poliesportiu polivalent municipal de Cadaqués 

CAMPDEVÀNOL Arranjament i millora de la coberta i les façanes de l'ajuntament 

CAMPELLES Pavimentació Camí Serrat de la Creu 

COLERA Rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament per a la instal·lació d'un 
ascensor i millora de l'accessibilitat 

CRESPIÀ Adequació dels baixos existents de l'equipament cultural i social 
a Crespià 

DARNIUS Reforma, millora i adequació d'equipament sociocultural 

DAS Reforç del ferm del camí de Sanavastre a l'Aeròdrom de 
Cerdanya 

ESPINELVES Rehabilitació equipaments municipals 

FONTANILLES Reforma i rehabilitació de les antigues escoles municipals (1a 
fase) 

GARRIGOLES Reforma interior "Sala Jovent" de les Bassotes 

GARRIGOLES Impermeabilització de cobertes del cementiri municipal 

GARRIGOLES Pavimentació d'accés al nucli de les Olives al costat sud 

GUILS DE 
CERDANYA 

Rehabilitació i reforma de l'ajuntament, 2a fase 

LA BISBAL 
D'EMPORDÀ 

Nous accessos a l'àrea de serveis funeraris 

LA CELLERA DE 
TER 

Sectorització de la instal·lació de calefacció del CEIP Juncadella 

LA PERA Reforma de l'edifici de l'ajuntament er garantir l'accessibilitat i la 
supressió de barreres arquitectòniques 

LA VAJOL Magatzem municipal 

L'ARMENTERA Millora de camins, 4a fase 

L'ARMENTERA Millora dels vestidors del camp municipal d'esports 

LLANÇÀ Millora de l'accés al camp de futbol  

LLÍVIA Dipòsit d'aigua i instal·lació de reg al camp de futbol de Llívia 

LLÍVIA Arranjament del camí de Sant Guillem 



MAIÀ DE 
MONTCAL 

Reforma i adequació de l'edifici de les antigues Escoles, 1a Fase 

MERANGES Reparació del local municipal "Museu de l'Esclop" 

MERANGES Arranjament del camí de Girul 

MONTAGUT I 
OIX 

Millora de la calefacció i l'aïllament a l'escola Mont Cós 

MONTAGUT I 
OIX 

Millora de l'accés a l'escola Mont Cós 

NAVATA Millora dels accessos i paviment del cementiri municipal 

OLOT Pavimentació del camins veïnals de Batet, desglossat 1a fase 

OSOR Reforma i adequació del cementiri municipal d'Osor. Fase 1 

PALAU DE 
SANTA EULÀLIA 

Rehabilitació de l'antic ajuntament fase 2 

PALAU DE 
SANTA EULÀLIA 

Rehabilitació de l'antic ajuntament fase 1 

PALS Reparació coberta capella cementiri municipal 

PALS Arranjament de varis trams de camins rurals municipal 

Pardines Magatzem pardines 

PAU Reparació del camí vell de Pau a Palau i Vilajuïga 

PORTBOU Projecte substitució dels tancaments de l'edifici de l'ajuntament, 
desglossat 1 

REGENCÓS Intervencions en el centre cívic polivalent per millorar la seva 
eficiència: Sala polivalent instal·lació sistema de calefacció  

REGENCÓS Pista polivalent fusteria i reixes en façana exterior 

REGENCÓS Centre cívic polivalent, instal·lació envans acústics de separació 
de sales 

RIPOLL Millora de l'accés, camerino i serveis al Teatre Comtal 

RUPIÀ Condicionament de camins, Fase I 

SANT JOAN DE 
MOLLET 

Rehabilitació de l'edifici el Casal 

SANT JORDI 
DESVALLS 

Rehabilitació del camí de Viladasens 

SANT PAU DE 
SEGÚRIES  

Adequació centre cívic el Molí, desglossat 1a fase: planta baixa 

SANT PERE 
PESCADOR 

Adequació d'un espai pels serveis municipals de l'Ajuntament de 
Sant Pere Pescador 

SANT PERE 
PESCADOR 

Adequació d'un espai pels serveis municipals de l'Ajuntament de 
Sant Pere Pescador 

SANTA PAU Ampliació de la captació d'aigua municipal situada a la zona 
esportiva de Santa Pau 

SANTA PAU Ampliació de la captació d'aigua municipal situada a la zona 
esportiva de Santa Pau 

TERRADES Tractament d'aigua potable, implantació de sistema de 
telecontrol a l'abastament d'aigua potable 

TERRADES Supressió de barreres arquitectòniques a les oficines de 
l'ajuntament, fase 1 

TERRADES Pavimentació del camí del dipòsit d'aigua del nucli de la Guàrdia 

TORRENT Millora de l'últim tram del camí de Sant Feliu de Boada 

TORROELLA DE 
FLUVIÀ 

Condicionament camins rurals 



TORROELLA DE 
MONTGRÍ 

Adequació del camí Vell de Dalt com a Via Verda 

TOSSA DE MAR Arranjament magatzem brigades municipals 

ULLASTRET Millora en la llotja d'Ullastret 

ULLASTRET Millora en el local social municipal i millora de l'accessibilitat en 
el seu entorn 

ULLASTRET Millora en la llotja d'Ullastret 

VILADAMAT Condicionament i ampliació de la deixalleria municipal (1a Fase) 

VILAJUÏGA Obres de pavimentació del camí de Vilajuïga a Pedret i Marzà 

VILAMANISCLE Abastament d'aigua de Vilamaniscle des de la xarxa 
d'abastament de Rabós 

VILAMANISCLE  Reforma i adaptació de les oficines municipals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) REDACCIÓ PROJECTES, INFORMES TÈCNICS I ASSESSORAMENT 

TÈCNIC.  

 
Ajuntament de 
Viladrau 
 

 
Redacció d’una memòria valorada, que ha redactat el 
servei d’Enginyeria amb caràcter d’urgència 

 
Ajuntament de 
Viladrau 

 
Projecte de reparació dels danys produïts pels aiguats 
del dies 14 i 15 d’octubre de 2018.  

 
Ajuntament 
Sant Feliu de 
Buixalleu  
 

 
Redacció del projecte “Constructiu per reconstruir i 
adaptar camí públic forestal que 
dóna accés a la urbanització de Fogueras i el Castell 
(ambdós de Montsoriu)”. 

 
Ajuntament de 
Saus Camallera 
 

 
Redacció de projecte de “Pavimentació del camí 
d’accés Sud al nucli de Llampaies i a la hípica i del 
camí d’accés al dipòsit de Saus”. 
 

 
Ajuntament de 
Vilaür 

 
Redacció de projecte de “Modificacions de les Xarxes 
d’enllumenat del nucli urbà, així com les de 
telefonia amb soterrament de línies.” 

 
Ajuntament de 
Beuda 

 
Redacció del projecte de “Millora del paviment de la 
carretera de Beuda al Santuari de 
la Mare de Déu del Mont”. TM Beuda. 

 
Ajuntament de 
Sales de Llierca 

 
Redacció de memòria valorada de “Millora del camí 
d’Orri”.TM Sales de Llierca. 

Ajuntament 
Amer 

Redacció de projecte “Abastament d’aigua potable al 
veïnat Costa Sta. Brígida d ’Amer”. TM. AMER. 

Ajuntament de 
Maçanet de 
Cabrenys 

Redacció de projecte de la “Reforma del revolt del 
camí de Sant Andreu”. 

Medi Ambient  Projecte  “Millora del pont al pas del torrent de Coll 
Pregon sa la pista forestal de Viladrau al Pujol de 
Muntanya. T.M. Viladrau.  

 

B) DIRECCIONS D’OBRA  
 

 
Ajuntament de 
Beuda  

  
Beuda de les obres de “Millora del paviment de la carretera de 
Beuda al Santuari de la Mare de Déu del Mont”.  
 

Ajuntament de 
Port de la Selva 

Rehabilitació  i millora de la carretera de Sant Pere Pescador. 

Ajuntament de 
Vilaür  

 Arranjament de camins municipals de Vilaür” 

Diputació 
departamento 
de Medi 
Ambient  

CONSTRUCCIÓ D’UN PUNT D’AIGUA PER A LA 
PREVENCIÓ D’ INCENDIS A LA ZONA DE LA TORRE DEL SASTRE. 
MUNICIPI DE ROSES. 



 


