SERVEI D’ENGINYERIA
MEMÒRIA 2019

•
•
•
•
•

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.
Col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient (BEenerGi), enllumenats públics i
instal·lacions.

A. REDACCIÓ DE PROJECTES, INFORMES TÈCNICS I ASSESSORAMENT
TÈCNIC

Ajuntament
d’Albons

Assistència tècnica per a la redacció de la memòria
valorada de «Reforma i ampliació de la xarxa de
clavegueres». TM d’Albons.

Ajuntament
d’Amer

Assistència tècnica per a la redacció del projecte
modificat «Abastament d’aigua en alta al veïnat de la
Costa de Santa Brígida d’Amer». TM d’Amer.

Ajuntament de
Regencós

Redacció pels Serveis d’Enginyeria de la Diputació de
Girona del projecte titulat «Regulació semafòrica de la
cruïlla entre la carretera GI-635 i el carrer Josep Pla al
municipi de Regencós», amb un pressupost de
contracte de 61.964,58 euros.

Ajuntament de
Vilaür

Assistència tècnica per a la redacció del projecte
«Urbanització dels encreuaments de camins de la zona
de la Granja», que complementen les obres del vial que
es van executar el 2018, incloses en el PUOSC 20152019.

Ajuntament de
Vilaür

Memòria valorada «Urbanització del carrer d’Arenys»,
per demanar-ne la inclusió al PUOSC 2020-2024,
redactada pel Servei d’Enginyeria.

Consorci de les
Vies Verdes

RIMAVISI. Modificacions del traçat de les vies verdes
dels municipis de Vidreres, Sils, Riudarenes i Maçanet.

Sant Julià de
Ramis

Projecte modificat de pavimentació del camí d’accés al
castell de Sant Julià.

SausCamallera

Projecte modificat de pavimentació del camí d’accés
sud a Llampaies.

Consorci de les
Vies Verdes

Palol de Revardit. Modificacions del traçat de les vies
verdes. Girona-Serinyà.

B. DIRECCIONS D’OBRA

Ajuntament de
Navata
Ajuntament de
Saus,
Camallera i
Llampaies
Ajuntament de
Viladrau

Consorci de les
Vies Verdes
(sol·licitud:
2019; previsió:
2020)

Assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres de les
instal·lacions «Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
exterior de Navata».
Assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres del
projecte «Pavimentació del camí d’accés al nucli de Llampaies i del
camí d’accés al dipòsit de Saus».
Assessorament i seguiment del compliment de l’execució del
projecte d’obres «Reparació dels danys provocats pels aiguats dels
dies 14 i 15 d’octubre de 2018» al terme municipal de Viladrau, per
tal de millorar i complementar la direcció facultativa de l’obra que
executaran els serveis tècnics municipals.
1. Projecte d’obra: connexió del municipi d’Aiguaviva amb
Vilablareix i amb l’aeroport de Girona.
2. Projecte d’obra: via verda Cassà de la Selva - Campllong Fornells - Llambilles.
3. Projecte d’obra: via verda entre els nuclis urbans de Platja d’Aro
i Sant Antoni de Calonge.
4. Projecte d’obra: xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall
d’en Bas.
5. Projecte d’obra: connexió de la via verda des de Sant Joan de
les Abadesses fins a la Vall de Bianya (tram Sant Joan - Pont de
Planès).
6. Projecte d’obra: connexió del carril bici de Celrà amb Girona.
7. Projecte d’obra: connectivitat entre les rutes de la vall del Ter i la
vall del Llémena (Bescanó - Sant Gregori).

C. SUPERVISIÓ DE PROJECTES
Ajuntament de
Llers
Ajuntament
d’Anglès

Ajuntament de
Colera
Ajuntament de
Mont-ras
Ajuntament de
Roses
Ajuntament de
Roses
Ajuntament de
Vilablareix
Consorci de la
Costa Brava
Consorci de la
Costa Brava
Consorci de la
Costa Brava Entitat Local de
l’Aigua
Consorci de la
Costa Brava
Consorci de les
Vies Verdes

Supervisió del projecte annex d’obres «Urbanització del sistema
local del sector C2. Estacionament de camions. TM de Llers», amb
un pressupost d’1.530.991,30 euros.
Assistència tècnica per a supervisió de projecte que comprèn el lot
1 i el lot 2 del projecte executiu per a la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès, amb un
pressupost de contracte de 526.085,49 euros per al lot 1 i un
pressupost de contracte de 523.591,21 euros per al lot 2 del
projecte esmentat.
Supervisió del projecte constructiu de la connexió d’una canonada
per a la millora del subministrament d’aigua potable a Colera. Tram
de Llançà (TM de Llançà), amb un pressupost d’1.209.845,65
euros.
Supervisió de projecte d’obres de modificació de la connexió de la
xarxa de distribució d’aigua del municipi de Mont-ras a la canonada
en alta de Platja d’Aro - ETAP de Torrent (TM de Mont-ras, amb un
pressupost de 148.118,27 euros.
Supervisió del projecte constructiu de connexió en alta de la
canonada de Roses al dipòsit receptor de Llançà i interconnexió de
les canonades en alta de Roses i Cadaqués. TM de Roses, amb un
pressupost de 991.839,23 euros.
Supervisió del projecte d’obres «Adequació del baluard de Sant
Andreu de la Ciutadella de Roses per a la seva visita pública.
Primera fase: contenció i passera», amb un pressupost de
739.951,07 euros.
Supervisió del projecte d’obres «Prolongació del carrer Marroc des
del carrer del Regal fins a la carretera GI-533 i vial secundari de la
carretera GI-533 a Vilablareix», amb un pressupost de 626.057,10
euros.
Supervisió del projecte d’ampliació de la capacitat de tractament
terciari de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i
Santa Cristina d’Aro (Girona). TM de Castell-Platja d’Aro (Baix
Empordà)., amb un pressupost de 670.093,22 euros.
Supervisió del projecte constructiu del cobriment dels decantadors
i dels filtres de l’ETAP d’Empuriabrava (TM de Castelló
d’Empúries), amb un pressupost de 694.254,69 euros.
Assistència tècnica de supervisió del projecte constructiu
«Remodelació del bombament central de Roses i ampliació del
pretractament de l’EDAR» amb un pressupost de contracte de
999.077,17 euros.
Supervisió del projecte constructiu de connexió en alta de la
canonada de Roses al dipòsit receptor de Llançà i interconnexió de
les canonades en alta de Roses i Cadaqués. TM de Roses, amb un
pressupost de 991.839,23 euros.
1. Projecte d’obra: connexió del municipi d’Aiguaviva amb
Vilablareix i amb l’aeroport de Girona.
2. Projecte d’obra: via verda Cassà de la Selva - Campllong Fornells - Llambilles.
3. Projecte d’obra: via verda entre els nuclis urbans de Platja d’Aro
i Sant Antoni de Calonge.
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4. Projecte d’obra: xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall
d’en Bas.
5. Projecte d’obra: connexió de la via verda des de Sant Joan de
les Abadesses fins a la Vall de Bianya (tram Sant Joan - Pont de
Planès).
6. Projecte d’obra: connexió del carril bici de Celrà amb Girona.
7. Projecte d’obra: connectivitat entre les rutes de la vall del Ter i la
vall del Llémena (Bescanó - Sant Gregori).
Informe de supervisió de projecte relatiu al projecte d’enllumenat
del nucli de Planès. 389.237,82 euros.
Informe de supervisió de projecte d’obres relatiu al projecte
modificat de condicionament de la carretera GIV-6102, de la C-260
a Palau-Saverdera (del PK inicial 0+102 al PK final 3+482), amb un
pressupost de contracte M1, amb IVA inclòs i aplicant el coeficient
d’adjudicació, d’1.908.336,28 euros; increment respecte al
pressuposat adjudicat en el projecte M0 anterior: 226.769,04 euros.
Supervisió del projecte «Condicionament d’un tram de la carretera
GI-V5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK
0+985 i 2+6433», amb un pressupost de contracte de 978.607,04
euros.
Supervisió del projecte modificat de condicionament d’un tram de
la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, del PK 1+240 al final,
amb un pressupost de 667.663,69 euros.
Supervisió de la proposta tècnica motivada per la redacció del
projecte modificat i la continuïtat de les obres «Condicionament de
la carretera GIV-6102, de la C-260, de la C-260 a Palau- saverdera
(del PK inicial 0+102 al PK final 3+482)», amb un pressupost de
252.104,92 euros d’increment respecte al pressupost adjudicat
(IVA inclòs).
Supervisió del projecte d’obres «Via verda paral·lela al
condicionament de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per
Garrigàs. Tram: Garrigàs - Arenys d’Empordà (Alt Empordà)» amb
un pressupost de 277.349,33 euros.
Supervisió del projecte d’obres de condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. TM de
Madremanya, amb un pressupost d’1.200.212,43 euros.
Informe de supervisió de projecte relatiu al projecte constructiu
d’una rotonda a la carretera GIV-6621, entre el PK 2+050 i el PK
2+300, al terme municipal de Castell-Platja d’Aro (463.734,40
euros, IVA inclòs).

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

LA PERA
BÀSCARA
OSOR

Reforma de l’edifici de l’Ajuntament per garantir
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
Construcció de la seu del pessebre.

GARRIGOLES

Reforma i adequació del cementiri municipal d’Osor. Fases 1
i 2.
Reforma del centre social Les Olives.

TORRENT

Millora de l’últim tram del camí de Sant Feliu de Boada.

REGENCÓS

Intervencions en el centre cívic polivalent per millorar-ne
l’eficiència: lot 4 de millores al bar.

VILAJUÏGA

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

ESPINELVES

Rehabilitació d’equipaments municipals.

CADAQUÉS

Adequació a la normativa de protecció contra incendis del
pavelló poliesportiu polivalent municipal de Cadaqués.

RIPOLL

Millora de l’accés, els camerinos i els serveis del Teatre
Comtal.

COLERA

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

GUALTA

Camí de circumval·lació de Gualta, 1a fase.

BIURE

Reparació parcial de les façanes de la casa consistorial.

LLERS

Canvi d’ubicació de l’entrada del cementiri municipal.

OSOR

Reforma i adequació del cementiri municipal d’Osor. Fase 1.

SANT FELIU DE
PALLEROLS

Accessibilitat i adequació (1a fase) de la piscina municipal de
Sant Feliu de Pallerols.

MIERES

Arranjament d’un tram del camí vell de Santa Pau.

SANT JULIÀ DE
LLOR I BONMATÍ

Millora de l’enllumenat públic del sector de Massana i del
sector de Sant Julià.

MASSANES

Repavimentació del camí d’accés al nucli urbà de Massanes
pel barri de Cambrerol.

LES LLOSSES

Edifici de l’Ajuntament: habitatges socials a la primera planta.

BLANES

Reparació dels balcons ceràmics i les baranes de forja de la
Casa Saladrigas.

VILOPRIU

Condicionament de la zona esportiva municipal i millora
d’accessos.

SANT HILARI
SACALM

Reparació urgent de vials diversos.

PALAMÓS

Arranjament d’un tram del camí del Castell.

OSOR

Reforma i adequació del cementiri municipal d’Osor. Fases 1
i 2.

BÀSCARA

Construcció de la seu del pessebre.

SANTA COLOMA
DE FARNERS

Obres de reforma de la planta 2a de l’edifici de Ca Les
Monges per a oficines de Benestar i Serveis Socials.

SANTA COLOMA
DE FARNERS

Substitució de finestres i condicionament tèrmic de les aules
de 6è i informàtica de l’Escola Sant Salvador d’Horta.

ULLASTRET

Millora en el local social municipal i millora de l’accessibilitat
en el seu entorn.

PALAU-SATOR

Construcció d’un magatzem municipal al nucli de Font Clara
del municipi de Palau-Sator.

PUIGCERDÀ

Reparació del camí vell d’Escadarcs de Puigcerdà.

