OBRES D'INFRAESTRUCTURES MÉS IMPORTANTS EN CURS A 31/12/2015
ORDRE

TÍTOL DEL PROJECTE

OBJECTIUS DE L'OBRA

RESPONSABLE
MUNICIPAL

CONTRACTISTA

IMPORT
PRESSUPOSTAT

INICI DE
LES OBRES

PERÍODE
PREVIST

EN CURS/
DATA FINALITZACIÓ

1

Projecte de col·locació de gespa sintètica
al camp annex a l'estadi municipal de
Col·locar gespa artificial al camp de sorra annex a l'Estadi municipal
futbol

349.970,88 €

29/09/2014

2 MESOS

FINALITZADA

2

Projecte de reurbanització de la ctra. De
Certis obres i serveis
Ramon Roquer
de nova canalització de telecomunicacions, i substitució d'enllumenat
455.000,00
públic.
€
la Guixa entre els trams del Passeig de la Millorar la peatonalització de la vorera sud de la ctr. De la Guixa, canviar el paviment actual, execució
S.A.U
Generalitat i Avda. Països Catalans

22/10/2014

5 MESOS

FINALITZADA

3

Obres compreses en els projectes d’obra
municipal corresponents a la
urbanització complementària del carrer
del PLA DE BALENYÀ, tram entre les
Execució del carrers amb prioritat invertida, canviar el clavegueram dels dos trams de
cruïlles amb el carrer de Manlleu i el
carrer,substituïnt-la per una de més secció, dotar de canalització de telecomunicacions i
carrer del Pare Coll i a la urbanització
canviar l'enllumenat públic.
complementària del carrer NOU, tram
entre les cruïlles amb el carrer de
Manlleu i el carrer del Baró de Savassona

Ramon Roquer

Constraula, Enginyeria i
Obres, S.A.U.

409.680,82 €

24/03/2015

4 MESOS

EN CURS (NOMÉS PENDENT LIQUIDACIÓ
ECONÒMICA, OBRA FINALITZADA 15/12/2015)

4

Projecte de restauració de la coberta i
façana de la Casa Convalescència i
reconstrucció parcial de l'estructura
interior (Fase 2)

Miquel Autet

Certis obres i serveis
S.A.U

433.567,41 €

29/06/2015

6 MESOS

FINALITZADA 29-12-2015

5

Projecte de reforç de la segona fase de la Rehabilitació estructural i de l'Edifici de la casa de la Convalescència per a garantir
Casa Convalescència
l'estabilitat estructural i poder destinar aquest edifici a l'ús que correspongui.

Miquel Autet

Certis obres i serveis
S.A.U

279.514,63 €

29/06/2015

6 MESOS + 1 MÉS
PRÒRROGA

Rehabilitació estructural i de coberta de l'Edifici de la casa de la Convalescència per a
garantir l'estanqueitat i l'estabilitat estructural i poder destinar aquest edifici a l'ús que
correspongui.

Ramon Roquer

TEYCO SA

EN CURS (NOMÉS PENDENT MUNTATGE
FORJAT DE FUSTA PENDENT SUBMINISTRE.
PREVIST ACABAR EL
29/1/2016)

