Ajuntament de La Guingueta

Febrer-2012

OBRES EXECUTADES
Tot el municipi

 Adequació de l’oficina pel Consorci de Turisme de les Valls 2008
d’Àneu i per la Societat de Pesca La Guingueta-Espot.
 Material per la brigada municipal: màquina formigonera, 2008
grup electrogen, desbroçadora, etc ...).
2008
 Atenció setmanal per temes urbanístics.
 Incorporació d’una tècnic administrativa a ½ jornada.

2009

 Transport públic per a gent gran pel metge.

2009

 Adequació de l’antic edifici de maquines d’HECSA com a refugi 2009
obert al peu de l’estany de la Gola.

30.000,00€

(GENCAT-Servei de Parcs)

Adequació d’una zona d’aparcament a la Gola.

2010

29.999,68€

(GENCAT-Servei de Parcs)

 Condicionament de la sala de reunions.

2010

 Condicionament sala de plens.

2010

 Adquisició d’equipament pel vehicle municipal: pala 2010
llevaneus i repartidor de sal.
 Millora de les xarxes d’electricitat, aigua i vials dels nuclis de 2010

40.648,00€

població del municipi de la Guingueta.
(Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local)

 Arranjament de l’antic camí de la Guingueta a Jou i al Parc 2010
Nacional pel Pla de la Font.

40.249,80€

(GENCAT-Servei de Parcs)

 Millora dels espais públics als nuclis del municipi de la 2010

49.994,47€

Guingueta. Mobiliari urbà.
(Pla de Finançament Local Diputació de Lleida)

 Millora de l’arxiu i la sala d’espera del consultori.

2010

8.108,42€

2010

4.843,00€

 Millora del paisatge urbà de la Guingueta . Col·locació de tapa- 2010
contenidors. Xarxa de pobles amb encant.

8.570,17€

(Diputació de Lleida).

 Millora de l’arxiu i la sala d’espera del consultori.
(GENCAT).

(Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida)

 “Llocs de memòria 1938-1948” de La Guingueta. Senyalització
(Departament d’Interior i Relacions Institucionals. GENCAT)
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Berrós Jussà

 Col·locació de baranes.

2009

 Senyalització.

2009

 Condicionament de les captacions d’aigua.

2010

 Construcció d’un nou dipòsit d’aigua.

2010

 Millora del local social.

2011

24.249,47€

2011

22.795,46€

(PUOSC)

 Reconstrucció coberta del local social.
(PUOSC)

Berrós Sobirà
 Condicionament camí d’accés al poble.

2009

Burgo

 Baranes.

2008

 Pavimentació de carrers.

2008

 Reforç del ferm de la carretera.

2009

 Col·locació barana mirador.

2010

 Pavimentació de l’accés c/ del B. De Burgo a Escalarre

2010

60.004,61€

(PUOSC)

Cerbi

 Canvi de la canonada d’aigua.

2009

 Pàrquing a l’entrada del poble.

2009

 Reforç del ferm de la carretera.

2009

 Rehabilitació captació d’aigua.

2010

Dorve
 Dipòsit d’aigua

 Rehabilitació del forn de pa.

2010

Conveni “La Caixa” i Departament Cultura (GENCAT).

 Rehabilitació de l’Església de Sant Sebastià de Dorve.

2011

(Obra Social “La Caixa”, conveni Departament de Cultura (GENCAT)

Escalarre

 Portada de llum al dipòsit d’aigua.

2009

 Millora de l’accés al poble (asfaltat, llum i hidrants).

2010

 Senyalització d’indicació del poble i Santa Maria d’Àneu.

2010

 Col·locació de dipòsits decantadors per a la millora de 2010
l’aigua.
2010
 Instal·lació clorador electrònic.
 Llum a l’església.

2010
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 Adjudicació obres pavimentació.

2010

 Reforç del ferm de la carretera.

2010

 Cuneta camí Esterri-Escalarre.

2010

 Pavimentació de l’accés c/ del B. De Burgo a Escalarre

2010

60.004,61€

2011

232.159,55€

(PUOSC)

 Millora ambiental de La Torrassa i la Mollera d’Escalarre. 1a fase.
(PUOSC)

Escaló

 Millora planta baixa de l’escola.

2008

 Millora de l’accés a Sant Pere del Burgal.

2008

 Substitució de baranes.

2008

 Senyalització.

2008

 Substitució de les faroles per contaminació lumínica.

2009

 Nou sistema elèctric per a cloració automàtica de l’aigua i 2009
canvi de canonada d’aigua potable.
2011
 Equipament de cloració d’aigües (Diputació de Lleida)

1.808,27€

 Adequació de la vorera de la carretera.

2010

 Pavimentació carretera vella Escaló.

2010

 Enllumenat travessia Escaló i camí dels horts.

2010

 Rehabilitació de la vivenda a l’antiga escola d’Escaló.

2010

11.202,73€

2011

298.769,70€

 Punt d’informació interactiu al centre d’interpretació de les Viles 2011
Closes a Escaló (Diputació de Lleida)
 Pavimentació i arranjament de carrers i zona d’esbarjo.
2011

9.628,00€

(Diputació de Lleida)

 Rehabilitació d’un edifici per a la interpretació de les viles closes.
(FEDER, conveni GENCAT)

104.070,71€

(PUOSC)

Escart

 Pavimentació de carrers.

2008

(PUOSC)

 Baranes.

2009

 Il·luminació.

2009

 Arranjament d’una zona d’aparcament i carrers.

2011

(PUOSC)

Estaron

 Pavimentació de carrers.

2008

(PUOSC)

 Adequació cruïlla accés a Estaron des de la carretera.

2009

(PTOP-GENCAT)

 Condicionament de la zona de l’escombrera.
3-Obres-executades.docx

2010

60.005,99€

Ajuntament de La Guingueta

Febrer-2012

(COPCISA)

 Col·locació d’un hidrant.

2010

 Col·locació de 500m de baranes a la carretera d’accés al 2010
poble.
(COPCISA)

 Reparació baranes pont del riu.

2010

Gavàs

 Baranes.

2009

 Reforç del ferm de la carretera.

2009

 Construcció zona aparcament

2010

 Impermeabilització dipòsit d’aigua

2010

 Reparació murs de pedra

2010

 Arranjament d’una zona d’aparcament, serveis i accés a 2010
Gavàs.

59.883,06€

(PUOSC).

Guingueta

 Nou sistema elèctric per a cloració automàtica de l’aigua i 2008
canvi de canonada d’aigua potable.
2009
 Senyalització.
 Col·locació baranes.

2009

 Adequació d’un passeig al sector que hi ha entre Casa Abril 2009
i Casa Badia.
 Substitució de les faroles per disminuir la contaminació 2010
lumínica.
 Millora ambiental de La Torrassa i la Mollera d’Escalarre. 1a fase.

2011

232.159,55€

(PUOSC)

Jou

 Adequació edifici de l’escola.

2009

 Baranes.

2009

 Pavimentació de carrers.

2011

(PUOSC)

Llavorre

 Condicionament de captacions d’aigua.

2009

 Construcció de vorera i zona d’aparcament.

2009

Unarre

 Baranes.

2009

 Obres pavimentació carrers.

2010

(PUOSC)
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 Condicionament accés al dipòsit d’Unarre.

Febrer-2012

2010

10.980,12€

2010

10.437,59€

(Diputació de Lleida)

 Condicionament de l’accés nord al nucli d’Unarre.
(Diputació de Lleida)
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