Informe mensual
Gener 2018

Variant C-13, Tram Vilanova de la Barca-Térmens

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat
27 obres de carreteres en execució per un import de 89 M€ (IVA inclòs)

Implantació de barreres antiallaus. Carretera C-28. PK 53+000 al 54+000. Tram: Alt Àneu
Pressupost d’adjudicació: 2.813.179,94 € (IVA exclòs)
Data d’inici: 8 de maig de 2017
Obra suspesa temporalment 21 de desembre
Data prevista de finalització: finals estiu 2018. 60% obra executada aprox.

Informe d’activitat

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat
27 obres de carreteres en execució per un import de 89 M€ (IVA inclòs)

Reparació del tram de la C-17 entre el PK 43+050 i el PK 43+550. Tram: Centelles – Seva
Pressupost d’adjudicació: 1.005.752,05 € (IVA exclòs)
Data d’inici: 8 d’agost de 2017
Data de finalització: 20 de gener de 2018

Informe d’activitat

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat
2 obres de transports en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació Jaume I de la
línia 4 de l'FMB
Pressupost d’adjudicació: 2.775.994,91€ (IVA exclòs)
Data d’inici: 24 d’abril de 2017
Data prevista de finalització: 24 de març de 2019
Plaça de l’Àngel. Biga- mènsula pou ascensor formigonada a data 8 de gener de 2018
Accés Argenteria. Volta d’accés metro apuntalada. Micropilots represos a data 8 de gener de 2018

Informe d’activitat

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat
2 obres de transports en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte de nova estació d’autobusos de Mollerussa
Pressupost d’adjudicació: 720.785,16 € (IVA exclòs)
Data d’inici: 19 d’abril de 2017
Prova d’autobusos realitzada en data 14 de desembre de 2017
Obra finalitzada a data 29 de desembre de 2017

Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat
2 obres de transports en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte constructiu Parada d’autobusos a Sant Joan de les Abadesses
Pressupost d’adjudicació: 197.206,97 € (IVA exclòs)
Data d’inici: 24 de novembre de 2017
Data prevista de finalització: 12 de març de 2018
Modificació de punts de parada provisionals a data 8 de gener de 2018

Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d’Ensenyament
17 obres en execució per un import de 76 M€ (IVA inclòs)
5 RAM’s any 2017 en execució per un import de 1 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d’Ensenyament 2018
 Import total estimat d’execució d’obres: 9.917.685,95 € (IVA exclòs)
 Previsió nombre total de centres: 76 repartits en 32 projectes




Informe econòmic

2 projectes pendent de licitació
30 projectes pendents adjudicació
31 obres Acord Marc en licitació

Actuacions en execució gener 2017
DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia
3 Obra en execució per un import de 9 M€ (IVA inclòs)
2 Obres RAM en execució per un import de 1 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia



Import total previst d’execució d’obres 12.346.969,00 € (IVA exclòs)
Nombre total de centres: 14 repartits en 15 projectes

Centres Judicials: (11 centres) 12 Projectes
3 projecte pendent licitació
6 projectes en redacció
1 projecte pendent d’aprovació
1 obra en execució
1 obra en recepció

Informe econòmic

Centres Penitenciaris: (3 centres) 3 Projectes
1 projecte en redacció
1 projecte pendent aprovació
1 obra en execució

Actuacions en execució gener 2017
DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d’Interior
1 Obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)
2 Obra RAM en execució per un import de 1 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d’Interior
 Import total previst d’execució d’obres: 11.583.942,72 € (IVA exclòs)
 22 projectes
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projectes en licitació
projectes en redacció
projecte en aprovació
obres en licitació
obres en execució

Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2017
DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
1 Obra en execució per un import de 0,6 M € (IVA Inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies
 Import total previst aproximat d’execució d’obres 794.717,35 € (IVA exclòs)
 Nombre total de centres: 3 repartits en 3 projectes




1 projecte en aprovació
1 obra pendent de licitació
1 obra en execució

Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2017
DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut
15 Obres en execució per un import de 27 M € (IVA Inclòs)

Adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de
Girona
Projecte en licitació
Pressupost de licitació: 234.323,00 € (IVA exclòs)
Import estimat d’obra: 2.401.303,00 € (IVA exclòs)

Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2017
DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut
15 Obres en execució per un import de 27 M € (IVA Inclòs)

Ampliació del Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes
Projecte en licitació
Pressupost de licitació: 187.561,20 € (IVA exclòs)
Import estimat d’obra: 2.263.642,99 € (IVA exclòs)

Informe econòmic

Actuacions en execució desembre 2017
DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Consell Català de l’Esport
2 Obres acabades pendents de recepció per un import de 8 M € (IVA Inclòs)

Nova construcció del pavelló Poliesportiu a la zona esportiva de Camp Clar a Tarragona. Instal·lacions
específiques pels jocs
Obra en licitació
Pressupost de licitació: 2.394.614,75 € (IVA exclòs)

Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ D’OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
8 Obres en execució per un import de 24,3 M € (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte actualitzat núm. 2 del regadiu Algerri-Balaguer. Sector C. TM de
Balaguer. Clau: AR-08264.A2
Pressupost d’adjudicació: 3.883.873,77 € (IVA exclòs)
Data inici: 13 de març de 2017
Data prevista de finalització: 13 de maig de 2018
Es continua l’excavació en rasa i
muntatge de canonada PRFV (plàstic
reforçat amb fibra de vidre) al pis B,
estesa i soldadura de tubs PEAD
(polietilè de alta densitat) en els pisos
A i B, inici dels treballs d’adequació
del drenatge enterrat paral·lel al camí
del Prat. Inici proves pressió, en
trams de ramals pis A (PRFV i
PEAD).
Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ D’OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
8 Obres en execució per un import de 24,3 M € (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte d'obra de concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer.
Fase 2. Clau: AP-01950.2
Pressupost d’adjudicació: 1.040.806,63 € (IVA exclòs)
Data inici: 6 de febrer de 2017
Data prevista de finalització: 15 de gener de 2018
S’ha executat la torre de nidificació i la
plantació de tamarius i lledoners,
inclosos dins de les mesures
ambientals compensatòries de la DIA
(Declaració Impacte ambiental)
i
l’estesa i compactació de tot-ú,
adequació d’accessos a finques i
construcció de guals dels camins
inclosos dins la zona ZEPA (Zona
d’especial protecció per aus). .
Inspecció prevista 25 de gener 2018.
Informe econòmic

Actuacions en execució gener 2018
DIVISIÓ D’OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
8 Obres en execució per un import de 24,3 M € (IVA inclòs)
Xarxa regadiu Segarra-Garrigues

Pressupost

Inici-Final previst

(IVA exclòs)

Sup. en execució
(Ha)

Xarxa secundària al S06 ME Pis B zona NO ZEPA Verdú

6.225.643 €

16/08/2016 a Feb. 18

587

Xarxa secundària al S08 Espluga Calba
Xarxa secundària al S12 XS04 Sarroca i Alcanó
Xarxa secundària al S15. Pis B Cervià de les Garrigues
Obres Concentració Parcel·lària d'Arbeca

939.840 €
3.493.947 €
4.766.758 €
2.213.937 €

28/08/2017 a Feb. 18
Novembre 17 a Novembre 18

85

Linia elèctrica al S12
6 obres amb pressupost total sense IVA:

1.753.372 €
19.393.497 €

Desembre 17 a Desembre 18
Novembre 17 a Maig 18
14/10/2015 a Des. 17

S’han iniciat les obres de la xarxa de regadiu al Sector 15 del TM de Cervià
de les Garrigues i continuen les obres de la concentració parcel·lària
d’Arbeca, així com les obres de la xarxa secundària del Sector 12 Pis D2 als
TTMM de Sarroca i Alcanó (XS04). Segueixen a bon ritme les obres del
Sector 8 a l’Espluga Calba i la segona fase de les obres del Sector 6 Marge
esquerra a Verdú.
Informe econòmic
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