
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DUTS A TERME PER L’ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS

1. Redacció de projectes

Consisteix  en  la  redacció  de  projectes  que  els  ajuntaments  sol·liciten  en  els
programes d’assistència tècnica que es convoquen anualment.

Es  tracta  de  projectes  que  poden  ser  tant  d’edifcació  de  nova  planta,  com
rehabilitació, projectes d’espais públics o pavimentacions de vies urbanes, i també
projectes d’infraestructures i instal·lacions de serveis.

Durant  el  2019  s’han  redactat  les  memòries  valorades que  a  continuació  es
relacionen, dels municipis següents:

MUNICIPIS MEMÒRIA VALORADA

Consell
Comarcal

Memòria valorada per a la construcció d’un edifci de control i
d’un  magatzem al  Centre  de  tractament  de  residus  de  l’Alt
Empordà de Pedret i Marzà

Consell
Comarcal

Memòria valorada per a la fnalització de la canalització d’un
rec-cuneta al sector nord del Centre de tractament de residus
de l’Alt empordà de Pedret i Marzà

Masarac Memòria valorada per a la pavimentació dels carrers del nucli
urbà de Vilarnadal. Fase 1

Garrigàs Memòria valorada de pavimentació del nucli de Tonyà

Pedret i Marzà Memòria valorada per a la prolongació de la vorera del carrer
del Mar de Marzà

Terrades Memòria valorada per la reforma i adequació de «ca la Lola»_F1

Terrades Memòria valorada per la reforma i adequació de «ca la Lola»_F2



Torroella de 
Fluvià

Memòria valorada per a la reforma i ampliació de l’edifci de la
Casa Consistorial_F1

Ventalló Memòria valorada per a la millora de la xarxa viària_F1

Ventalló Memòria valorada per a la millora de la xarxa viària_F2

Ventalló Memòria valorada per a les millores en el tractament d'aigües
residuals al municipi de Ventalló. (EDAR Pelacalç)

La relació de projectes (tots ells bàsics i executius) que s’han redactat durant el 2019
són els següents: 

MUNICIPIS PROJECTES

Consell Comarcal Projecte de construcció d’un edifci de control i d’un magatzem
al Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà de Pedret
i Marzà

Consell Comarcal Projecte de fnalització de la canalització d’un rec-cuneta al
sector  nord  del  Centre  de  tractament  de  residus  de  l’Alt
Empordà de Pedret i Marzà

Consell Comarcal Projecte de Senyalització de recursos turísticopatrimonials de
l’Alt Empordà

Fortià Projecte d’acabament de la rotonda del sector sud

Masarac Projecte per a la pavimentació dels carrers del nucli urbà de
Vilarnadal. Fase 1

Palau de Santa 
Eulàlia

Projecte de pavimentació del carrer Tramuntana de Palau

Vilajuïga Documentació  tècnica  per  a  la  recuperació,  rehabilitació  i
restauració de les fonts públiques municipals



2. Direccions d’obres Durant aquest any,  s’ha fet la direcció tècnica de les obres
següents:

L’Armentera Ampliació de la deixalleria de Ventalló

Boadella Nou camí d’accés al nucli de les Escaules_F1

Pau Reparació del camí vell de Pau a Palau i Vilajuïga_F1. Tram Sud

Pedret i Marzà Remodelació de la Plaça Joc de la Pilota i del carrer Empordà

3. Aixecament d’edifcis

Com  a  punt  de  partida  per  a  la  redacció  dels  projectes  sol·licitats  hem  fet  els
corresponents aixecaments dels edifcis i la posterior delineació de plànols d’estat
actual. Concretament han estat les següents:

Consell Comarcal Diverses zones de l’espai del «Llac de l’Aventura» de Ventalló

Terrades Edifci municipal «ca la Lola»

Masarac Diversos  indrets  del  nucli  de  Vilanant  per  a  la  futura
pavimentació d’alguns carrers

4. Plànols topogràfcs

Hi ha projectes que requereixen uns plànols topogràfcs del terreny com a punt de
partida per a la seva redacció. Durant el 2019, s’han fet els següents:

Consell Comarcal Sector  nord  del  Centre  de  tractament  de  residus  de  l’Alt
Empordà

Pedret i Marzà Àmbit per a la futura vorera del carrer del mar de Marzà



Garrigàs Carrers del nucli de Tonyà

5.  Delineació  de  plànols  de  delimitació  de  franges  per  a  prevenció  d'incendis
forestals   

S'han  dut  a  terme  modifcacions  i  actualitzacions  dels  plànols  de  delimitació  de
franges dels municipis de Borrassà i Masarac. 

6. Delineació de Plans d’Emergències

S’han  dut  a  terme  els  treballs  previs  i  d’actualització  del  plans  que  s’hauran  de
redactar durant l’any 2020.

7.  Col·laboració  en  la  tramitació  de  desenvolupament  dels  projectes/obres  del
FEDER

L’Àrea de turisme del Consell Comarcal gestiona El projecte FEDER Eix 6 Conservació,
foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, el qual
s’estructura en base a 10 actuacions. 

Les tasques que es duen a terme per la cap d’Àrea de Serveis tècnics per a cadascuna
d’aquestes 10 actuacions són:

• Suport en els processos de la contractació de cadascuna de les actuacions

• Supervisió dels projectes

• Coordinació i seguiment de l’execució de les obres

• intervenció  de la  comprovació  material  de la  inversió,  com a  delegada per
aquestes funcions.

Concretament es tracta de les actuacions següents:



Alt Empordà
Digitalització i senyalització física i virtual de tots els recursos
patrimonials i turístics de la comarca

Colera Creació del Centre Interpretatiu del Llagut Català i el seu accés 

Maçanet  de 
Cabrenys

Condicionament de la connexió entre el carrer Hospital i la Torre
Carlina

Navata Millora de la plaça Sant Antoni,

Portbou
Recuperació  de  l’antic  camí  de  la  vinya  d’en  Xirau  –  Accés  al
monument Walter Benjamin i espai natural de l’Albera marítima

Roses
Naturalització  de  l’entorn  de  la  muralla  de  ponent  de  la
Ciutadella

Sant  Miquel  de
Fluvià

Dinamització turística a l’entorn del Monestir 

Sant  Pere 
Pescador

Millora del carrer del Mar

Torroella de Fluvià Recuperació del bosc de ribera de la zona de l’illa de l’Albanyà

Vilafant
Rehabilitació del Mas en el Castell de Palol Sabaldòria - Subfase
planta baixa 

8. Col·laboracions amb altres entitats o ajuntaments

Amb  menys  freqüència  es  duen  a  terme  treballs  de  col·laboració  amb  algun
ajuntament  o  institució  que  ho  requereixi.  Aquest  any  han  estat  els  ajuntaments
d’Espolla, Capmany i Palau-saverdera amb els següents treballs: 

Espolla Es continua amb l’elaboració de l’inventari de l’enllumenat públic
del nucli



Capmany Es continua amb l’elaboració de l’inventari de l’enllumenat públic
del nucli

Palau-saverdera

Certifcació energètica del Centre Cívic

Certifcació energètica de l’edifci de l’Ajuntament

Certifcació energètica de l’hotel d’entitats (en elaboració)

9.  Planejament.

S’han dut a terme el «Text refós (II) 2019» i «Text refós (III) 2019» del Pla d'ordenació
urbanística municipal (POUM) d'Albanyà aprovat defnitivament. 

10. Participació en la Comissió tècnica d'avaluació ambiental  .  

Hi ha dos tècnics de l'equip que participen dues comissions mensuals.

11. Assessorament tècnic a l'Ajuntament de Ventalló.

Durant  l'any  s'ha  dut  a  terme  l'assistència  tècnica  presencial  i  setmanalment  en
aquest Ajuntament tant en temes de planejament com per temes d'activitats en el
municipi. S’han redactat un total de 136 informes, dels quals 103 són per a llicències
d'obres,  13  corresponen  a  informes  de  disciplina  urbanística  i  20  són  informes
urbanístics.

12.  Consultes  tècniques  sobre  expedients  de  llicència  ambiental  .   S'han  atès
consultes  tècniques referents  a  expedients  de llicència  ambiental  informats  en la
Comissió tècnica d'avaluació ambiental i referents al procediment d'altres expedients.
Aquest any s'han redactat 11 informes al respecte.

13. Redacció de Plans d’Autoprotecció.

S’han redactat els següents Plans d’autoprotecció:



Figueres
Pla Pla d'autoprotecció del Parc d’atraccions al recinte fral de  Figueres

pels dies 25 d’abril a 5 de maig de 2019

Roses

Informe sobre  les  mesures d'autoprotecció  del  Festival  Sons  del
Món 2019 pels dies 20 i 26 de juliol; i 1,2 i 3 d'agost de 2019
Pla d'autoprotecció del "Mediterranea Electronic Festival" pel mes
d'agost de 2019

Pla d'autoprotecció dels castells de focs de Roses pels mesos de
juny, juliol i agost de 2019

14. Abastament d'aigua 

Amb aquest servei es dóna suport a alguns municipis per facilitar l'execució de les
seves competències en abastament d'aigua a les seves poblacions optimitzant així els
recursos. Aquest servei és de titularitat municipal, si bé el Consell n'efectua la gestió
amb els mitjans propis del servei o aquells dels que s'hagi dotat. 

Es gestiona l'extracció, el tractament i la distribució de l'aigua de tres xarxes:

- Xarxa d'abastament de l'Albera.   

Des  de  l'any  2000  es  gestiona  l'abastament  d'aigua  en  alta  d'Agullana,  Capmany,
Espolla, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Rabós i la
xarxa  de  la  Mancomunitat  dels  municipis  de  Garriguella,  Vilajuïga,  Pau,  Palau-
saverdera i Pedret i Marzà.

- Xarxa d'abastament de l'Estela.

Des de l'any 2004 el Consell gestiona aquest servei als municipis de Navata, Lladó,
Cistella i  Vilanant (nucli de Taravaus)

- Xarxa d'abastament del Fluvià.

Des  de  l'any  2004  el  Consell  gestiona  el  servei  d'abastament  d'aigua  en  alta  als
municipis de Viladamat i Ventalló ens els seus veïnats de Saldet, Can Jordi, Montiró,
Pelacalç  i Mas Gros.



Consums de les tres xarxes

Xarxa Consum 2019

Xarxa de l'Albera 732.383 m3  

Xarxa de l'Estela   73.165 m3   

Xarxa del Fluvià    98.877 m3   

Consum total 904.425  m3 


	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DUTS A TERME PER L’ÀREA DE SERVEIS TÈCNICS

