PROJECTES D'OBRES APROVATS 2015
ORDRE
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TÍTOL DEL PROJECTE
Projecte d'obra per a la
urbanització
complementària carrer
Nou, tram entre les
cruïlles amb el carrer de
Manlleu i el carrer Baró
de Savassones de Vic
Projecte d'obra per a la
urbanització
complementària carrer
Pla de Balenyà, tram
entre les cruïlles amb el
carrer de Manlleu i el
carrer del Pare Coll

OBJECTIUS DE L'OBRA

IMPORT PRESSUPOSTAT

DATA D'APROVACIÓ
DEFINITIVA

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
(NO EXECUTAT / EN CURS /
FINALITZAT )

Execució del carrers amb prioritat invertida, canviar el clavegueram
dels dos trams de carrer,substituïnt-la per una de més secció, dotar
de canalització de telecomunicacions i canviar l'enllumenat públic.
202.197,00 €

15/12/2014

FINALITZAT

207.485,00 €

15/12/2014

FINALITZAT

433.567,41 €

26/01/2015

FINALITZAT

101.857,45 €

09/03/2015

FINALITZAT

66.382,27 €

09/03/2015

FINALITZAT

279.514,63 €

09/03/2015

FINALITZAT

92.758,19 €

27/04/2015

FINALITZAT

Execució del carrers amb prioritat invertida, canviar el clavegueram
dels dos trams de carrer, substituïnt-la per una de més secció, dotar
de canalització de telecomunicacions i canviar l'enllumenat públic.

Rehabilitació estructural i de coberta de l'Edifici de la casa de la
Projecte de restauració
Convalescència per a garantir l'estanqueitat i l'estabilitat
de la coberta i façana de estructural i poder destinar aquest edifici a l'ús que correspongui.
la Casa Convalescència i
reconstrucció parcial de
l'estructura interior (Fase
2)
Projecte d'obres
municipal de refermat al
carrer de Lleida
Restaurar les propietats mecàniques i de rodadura del ferm existent.
Projecte d'obres
municipal de refermat al
carrer de Tavèrnoles
Restaurar les propietats mecàniques i de rodadura del ferm existent.
Projecte de reforç de la Rehabilitació estructural i de l'Edifici de la casa de la Convalescència
segona fase de la Casa
per a garantir l'estabilitat estructural i poder destinar aquest edifici
Convalescència
a l'ús que correspongui.
Projecte de millora dels Pavimentar trams dels camins rurals, i instal·lar una barrera de
camins de Malla i
contenció de vehicles en un marge del camí de Muntanyola.
Muntanyola
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PROJECTES D'OBRES APROVATS 2015
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TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte de realització
d'una passera discontínua
al riu Gurri a l'alçada de
Can Serrahima
Projecte de
reurbanització de la
rambla de l'Hospital, de la
Plaça del Monjo Gerbert
d'Orlhac i d'un tram del
carrer del doctor Junyent
Projecte de millora de les
auloesde la planta
soterrani de l'edifici "la
Farinera" (calefacció i
ventilació)
Projecte d'obres per
substitució parcial de la
barana de les graderies
del camp de futbol
municipal
Projecte de refermat del
carrer de Ripoll
Projecte de la segona fase
de substitució parcial de
la barana de les graderies
del camp de futbol
municipal.
Projecte d'enderroc i
condicionament del
terreny de l'Estació de
servei "La Pista"

OBJECTIUS DE L'OBRA

IMPORT PRESSUPOSTAT

DATA D'APROVACIÓ
DEFINITIVA

EXECUCIÓ DEL PROJECTE
(NO EXECUTAT / EN CURS /
FINALITZAT )

Construir una passera a la llera del riu Gurri per tal de poder creuar
el riu còmodament en situació d'aigües d'aigües baixes.
2.432,10 €

27/04/2015

FINALITZAT

1.228.095,51 €

09/12/2015

NO EXECUTAT

29.260,09 €

22/07/2015

FINALITZAT

56.250,02 €

16/09/2015

FINALITZAT

72.475,14 €

18/11/2015

NO EXECUTAT

13.626,02 €

25/11/2015

NO EXECUTAT

218.691,31 €

EN TRAMIT

NO EXECUTAT

Remodelació integral de paviments, enllumenat i xarxa de
telecomunicacions. Amb intervencions parcials en arbrat i
clavegueram .

Adequar les instal·lacions de climatització iventilació de les aules
mdel soterrani de la farinera per a desenvolupar-hi una activitat
docent.

Substituir trams de barana de l'estadi de futbol municipal per tal
d'adequar-la a la normativa vigent.

Restaurar les propietats mecàniques i de rodadura del ferm existent.
Substituir trams de barana de l'estadi de futbol municipal per tal
d'adequar-la a la normativa vigent.

Enderrocar l'estació de servei "La Pista" i recuperar l'espai per a l'ús
del comú
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