
 

 
 

REFORMA I MILLORA EQUIPAMENTS 2018  

LLISTAT DE PROJECTES PER MUNICIPI 

 
 

 
Municipi 

 
Descripció 

Abrera Trinxeres de la Guerra Civil de Sant Miquel: adequació per a ús públic 
Abrera Vil·la Romana de Sant Hilari. Segona fase d'actuació 

 
Aiguafreda 

 
Restauració de la masoveria del conjunt monumental d'Aiguafreda de Dalt 

Arenys de 
Mar 

Dignificació del Convent de les Clarisses per a destinar-lo a equipament 
comunitari 

 
Arenys de 
Munt 

Actuacions en matèria d'accessibilitat, contra incendis i seguretat i 
actualització d'instal·lacions que garanteixi la viabilitat arquitectònica per a 
la obtenció de la llicència municipal d'activitats de l'equipament emplaçat a 
la Rambla Francesc Macià, 57 (Centre Moral) 

Argençola Recuperació i posada en valor i ús del Molí d'Albarells (Argençola) 
Argentona Casa Puig i Cadafalch. Subfases 2.1 i 2.4 
Artés Projecte de reforma i ampliació del museu d'Història d'Artés 
Avinyó Intervencions a l'interior i cos annex de la Torre dels Soldats 
Avinyonet 
del Penedès 

Adequació a la visita pública del Jaciment Ibèric de la Font de la Canya 
d'Avinyonet del Penedès 

Avinyonet 
del Penedès 

 
Rehabilitació Casa de la Vila 

Badalona Reparació de la coberta de l'edifici municipal de la Torre Codina 
Badalona Millora de la planta baixa de l'edifici municipal -CACI- 
Bagà Restauració del Castell Palau de Bagà 2ª fase 

 
Begues 

Obres de restauració dels paraments interiors i retaule de l'Ermita de 
Santa Eulàlia 

Bellprat Restauració del Castell de Queralt 
Berga Projecte d'adaptació i millora dels antics Jutjats de Berga 
Berga Recuperació del Fortí de la Serra de la Petita i adequació del camí d'accés
Bigues i 
Riells 

 
Intervencions en l'àmbit de l'església de Castell de Montbui i entorn 

Cabrils Rehabilitació envolvent Mas Maria 
Calaf Restauració Casa Felip, Plaça Gran, Calaf 
Calaf Les Botigues de la Plaça Gran - un tresor recuperat 

 
Calders 

Excavació i consolidació de les estructures arqueològiques del Castell de 
Calders 

Callús Rehabilitació ermita de Viladelleva 
Calonge de 
Segarra 

 
Restauració de l'església de Santa Fe de Calonge de Segarra 

Campins Adequació forns de ciment 
Canet de Mar Construcció de l'espai sota les voltes de l'Odèon 



 

 
Canyelles 

Obres de reforma de l'antic gimnàs municipal de Canyelles per a la 
creació del Centre de Dia per a Gent Gran de Canyelles  

Capellades Il·luminació de l'espai de la sala mirador del Museu molí paperer de 
Capellades 

Capellades Substitució de la coberta de Casa Bas 
Cardedeu Projecte de rehabilitació de la Tèxtil Rase per a usos culturals 
Cardona Intervenció general a la façana de llevant de l'auditori de Cardona 

 
Casserres 

Rehabilitació de la coberta i dels serveis annexes del teatre de la Colònia 
Guixaró en el terme municipal de Casserres 

Castell de 
l'Areny 

 
Reforma i ampliació de l'ajuntament de Castell de l'Areny 

Castellar del 
Riu 

Intervencions d'urgència i manteniment i rehabilitació de la coberta del 
Santuari de Corbera 

Castellar del 
Vallès 

 
Millores de l'eficiència energètica del Palau Tolrà 

 
Castellbell i 
el Vilar 

Projecte d'intervenció de mesures cautelars i urgents sobre elements de 
tancament (rosetó, gàrgoles, teules, ràfecs) i reparació de l'envolvent 
horitzontal de l'Església de la Sagrada Família de la Bauma a Castellbell i 
el Vilar 

Castelldefels Rehabilitació de les terres de Gabriel Folcher 
Castellfollit 
de Riubregós 

Restauració de la façana nord-est i consolidació de les estructures del 
Castell de Sant Esteve 

Castellgalí Reparació del recinte històric del cementiri municipal de Castellgalí 
Castellgalí Restauració de la Torre del Breny 
Castellolí Recuperació i consolidació del Castell de Castelloli 

 
Castellterçol 

 
Obres de reforma i rehabilitació del cementiri municipal de Castellterçol 

Castellví de 
la Marca 

 
Projecte de millora de la sala Cultural la Munienca, Fase 2 

Cerdanyola 
del Vallès 

Obres de rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella per a ús 
administratiu 

 
Cervelló 

Memòria valorada per la intervenció arqueològica i consolidació de les 
estructures del Castell de Cervelló 

 
Cervelló 

Memòria valorada per la consolidació de l’estructura de la cisterna del 
Castell de Cervelló i de la necròpolis  

Collbató Consolidacio estructural de l'edifici de l'ajuntament de Collbató-fase 1 

Copons Femescola 
Cornellà de 
Llobregat 

 
Conservació i manteniment de Can Mercader Exterior 

Cornellà de 
Llobregat 

 
Substitució coberta de la Casa dels Colons 

Cubelles Adequació envolvent (tancaments i coberta) de l'edifici Casa Travé 
Cubelles Reparacions estructurals de l'edifici Casa Travé 
Dosrius Conservació i restauració del Pou del Glaç de Canyamars. 

 
El Bruc 

Avantprojecte de restauració mural gòtic de l'església de Santa Maria del 
Bruc (anoia)  



 

 
 
El Bruc 

Restauració i reforma de les façanes interior i lateral (planta 1) i reforma 
de la coberta amb incorporació d'aïllament tèrmic i línia de vida fixa.  

El Brull Consolidació i adequació a la visita de les restes del Castell del Brull 

El Pla del 
Penedès 

 
Projecte de reforma del centre agrícola i social 

El Pont de 
Vilomara i 
Rocafort 

 
Restauració de l'interior de l’església de Santa Maria de Matadars 

Els Hostalets 
de Pierola 

 
Rehabilitació Edifici del Rellotge 

Els Prats de 
Rei 

 
Sanejament i consolidació de les restes de l'ermita de Sant Ermengol 

 
Els Prats de 
Rei 

Darrera fase del projecte executiu de consolidació i cobriment de les 
restes arqueològiques ibèriques i romanes i adequació de la Plaça del 
Santuari de la Mare de Déu del Portal 

EMD 
Valldoreix 

Projecte de rehabilitació puntual de cobertes de la masia de Can 
Monmany 

Esparreguera Millora i obres de contenció a l'antic Escorxador d'Esparreguera 
Esplugues 
de Llobregat 

Coberta de protecció per a elements de ceràmica del recinte La Rajoleta, 
exposats a la intempèrie. Esplugues de Llobregat 

Figaró- 
Montmany 

 
Rehabilitació de l'aqüeducte situat a la Plaça de Can Gambus del Figaró 

 
Fígols 

Conservació, recuperació i preservació d'elements paleontològics del 
jaciment de Fumanya sud 

 
Fonollosa 

Restauració de la nau central, capella gòtica i capella fonda 1 de l'església 
de Sant Vicenç de Fals (Fonollosa) 

Font-rubí Rehabilitació i condicionament d'un immoble de Font-rubí 
Gaià Adequació interior de la casa -el prat- de Gaià 

 
Gallifa 

Rehabilitació del pont del camí del castell al creuament amb el torrent de 
les Maioles 

 
Gavà 

Ampliació perímetre de tancament i obres consolidi restauració castell 
d'Eramprunya 

Gelida Reconstrucció d'un tram del mur del cementiri del castell de Gelida 
 
Gironella 

 
Proposta d'adequació de l’església vella de Santa Eulàlia de Gironella 

 
Gisclareny 

Substitució dels tancaments exteriors practicables de l'edifici destinat a 
ajuntament. 

Granollers Rehabilitació de façanes de l'edifici històric de Cant Puntes 
Guardiola de 
Berguedà 

 
Reforma i millora dels tancaments practicables per estalvi energètic. 

Guardiola de 
Berguedà 

 
Pont vell de Guardiola 

 
Gurb 

Obres Ermita Sant Fruitós per evitar esfondrament (Fase 0 Fase 1 i Fase 
2 ) 

 
Igualada 

Projecte executiu de la rehabilitació estructural de l'ala nord de l'edifici de 
l'Escorxador 

Jorba Intervenció arqueològica al Castell de Jorba 



 

 
Jorba Intervenció al Castell de Jorba 
L' Esquirol Conservació i millora del pont de la Gorga 
L' Estany Millora, manteniment i conservació edifici ajuntament 

 
L' Estany 

Rehabilitació de tram visitable a l'interior de la mina de desguàs del prat 
de  l'Estany 

 
La Garriga 

Estudi arqueològic i constructiu de l'església de la Doma i restauració del 
retaule major 

La Llacuna Excavació, consolidació i adequació del jaciment ibèric del Castellar 
La Llacuna Restauració ermita de Sant Antoni 
La Nou de 
Berguedà 

 
Reparació església Sant Martí 

La Palma de 
Cervelló 

 
Rehabilitació de l'interior de l'ermita del Pla de Sant Joan. 

La Pobla de 
Lillet 

 
Manteniment i conservació dels Jardins Artigas 

La Roca del 
Vallès 

 
Obres ordinàries de reforma i millora de l'edifici de Can sol 

La Roca del 
Vallès 

 
Obres ordinàries de reforma i millora de Can Torrents 

Les 
Franqueses 
del Vallès 

 
Projecte bàsic de rehabilitació de les façanes i porxo del pati nord de 
l'ajuntament de les Franqueses del Vallès i les antigues escoles 

Les Masies 
de Voltregà 

Rehabilitació de la coberta de la casa consistorial -Casa Forta del 
Despujol- a les Masies de Voltregà 

Lliçà de Vall Obres de restauració del pou de glaç de Can Gurri de Lliçà de Vall 
 
Lliçà de Vall 

Restauració de la masia de Can Coll per eliminar les infiltracions d'aigua, 
desperfectes a la teulada i renovació de les instal·lacions bàsiques (llum, 
aigua, condicionament climàtic i seguretat). 

Manlleu Restauració i conservació de la 2a planta de la casa de cultura Can Puget 
 
Manresa 

Projecte de nous accessos a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi. Tancaments i 
acabats 

 
Martorell 

Adequació en matèria d'incendis dels edificis del Teatre i Cafè del Progrés 
de Martorell, al DB_SI del CTE 

Masquefa Construcció del centre de dia i 6 habitatges dotacionals 
 
Mataró 

Rehabilitació de l'edifici de la Presó per activar el seu ús com a espai de 
les arts (Fase 1)  

 
 
 
Moià 

Museografia i senyaletica punts d'interpretació del món simbòlic, vida 
quotidiana i fem d'arqueòlegs i senyalització interna de recorreguts del 
parc prehistòric de les coves del toll actuació parcial del projecte del parc 
prehistòric de les coves del toll de Moià, equipament adherit a la Xarxa de 
Museus de la Diputació de Barcelona. 

Mollet del 
Vallès 

 
Climatització Museu Abelló 

Mollet del 
Vallès 

 
Substitució teulada Casa Abelló 



 

 
 
 

 
 
Monistrol de 
Calders 

L'actuació rau en executar dues fases del projecte executiu de reforma i 
ampliació de la Casa Consistorial de Monistrol de Calders, redacta per 
Diputació de Barcelona Les actuacions sol·licitades són la fase 1 i la fase 
3, que garantiran l'accessibilitat dels ciutadans a l'oficina d'atenció al 
ciutadà, ja que ara l'atenció al públic es realitza en planta primera i no hi 
ha ascensor. La reforma també consisteix en el trasllat de l'arxiu i de la 
sala de plens a la planta baixa 

Monistrol de 
Montserrat 

Reforma integral de la instal·lació elèctrica interior de l'edifici de 
l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

Montcada i 
Reixac 

 
Consolidació de l'habitatge amb jardí de Vista Rica 

Montcada i 
Reixac 

 
Tercera fase restauració conjunt arquitectònic Casa de les Aigües 

 
Montmaneu 

Edifici singular i element patrimonial: Església de Santa Maria de 
Montmaneu 

Montornès 
del Vallès 

 
Actuacions a la zona arqueològica del Castell de Sant Miquel 

Montornès 
del Vallès 

Rehabilitació i remodelació total del edifici catalogat -Pintor Mir- (antigues 
escoles municipals) 

Muntanyola Reforma del cementiri de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola 
Navàs Remodelació de la part esquerra de l'edifici de l'antic escorxador 
Olèrdola Reforma de l'ajuntament d'Olèrdola 
Olesa de 
Bonesvalls 

 
Reforma dels exteriors del recinte de l'antic hospital de Cervelló. 

Olesa de 
Montserrat 

Consolidació i rehabilitació de la coberta i caixa escènica del Teatre de La 
Passió d'Olesa de Montserrat 

 
Olost 

Renovació dels tancaments, redistribució de la planta primera i substitució 
de l'enllumenat de l'ajuntament d'Olost 

Olost Aplicació del pla d'accessibilitat a la Casa de la vila 
 
Oristà 

Ampliació del Parc arqueològic de Puig Ciutat: el paisatge després de la 
batalla 

Oristà Rehabilitació del campanar de l’església Santa Maria de la Torre d'Oristà 
Palafolls Rehabilitació parcial castell de Palafolls 
Palau-solità i 
Plegamans 

 
Reforma Casa Folch 

 
Pallejà 

Obres de rehabilitació i de millora de l'eficiència energètica en dos 
equipaments singulars ( Castell i Ajuntament) 

Parets del 
Vallès 

 
Reforma del Casal de Gent Gran de Ca N'Oms de Parets del Vallès 

Parets del 
Vallès 

 
Reforma de la Sala Polivalent de Ca N'Oms de Parets del Vallès 

Perafita Rehabilitació i millora de l'accessibilitat de l'edifici de l'antic ajuntament 
Premià de 
Mar 

Restauració i instal·lació d'un mosaic romà al museu romà de Premià de 
Mar 

Puig-reig Castell de Merola. Restauració de la torre. 
 
Rajadell 

Projecte d'adequació, consolidació i posada en valor de espai patrimonial 
de la vil·la romana de Sant Amanç  



 

 
 
 

Rubí Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de 
l'Escardívol 

Rubí Projecte d'arranjament parcial del Casino Espanyol de Rubí 
Rubió Millora a la capella de Sant Macari de Rubió 
Rupit i Pruit Remodelació del campanar de Rupit 
Sabadell Rehabilitació de l'edifici de la rectoria de Sant Pau de Riu Sec 

 
Saldes 

Rehabilitació estructural del santuari de la Mare de Déu de Gresolet de 
Saldes (berguedà) 

Sallent Eficiència energètica i adequació interior de l'edifici Joan Puig i Elias 
Sallent Rehabilitació de façanes i adequació interior dels edificis de l'escorxador 
Sant Andreu 
de 
Llavaneres 

 
Rehabilitació de la Torre del rellotge de can Caralt 

 
Sant Boi de 
Llobregat 

Intervenció per al control d'aigües de filtració a l'edifici de les Termes 
Romanes de Sant Boi de Llobregat i restauració dels paràmetres de les 
restes 

Sant Celoni Rehabilitació façana ajuntament de Sant Celoni 
Sant Cugat 
Sesgarrigues 

 
Reforma del fossar del teatre de la sala del cafè i l'avantsala 

Sant Esteve 
Sesrovires 

Rehabilitació de les façanes, millora de l'eficiència energètica i adequació 
dels jardins de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 

Sant Feliu de 
Llobregat 

 
Projecte de reforma integral de l'ajuntament 

Sant Hipòlit 
de Voltregà 

 
Projecte de consolidació i rehabilitació de l'edifici -El Mallol-. Fases 3, 4 i 5 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

 
Projecte de rehabilitació del Mas Llobet per a usos culturals 

Sant Julià de 
Vilatorta 

 
Restauració del conjunt arquitectònic del Parc de les Set Fonts 

 
Sant Martí de 
Tous 

Projecte de restauració de les façanes nord, est i oest (tram2) i millora de 
l'enllumenat interior i exterior de l’església parroquial de Sant Martí de 
Tous 

Sant Mateu 
de Bages 

 
Conservacio de la xemeneia-patrimoni industrial de valls de Torroella 

Sant Pere de 
Ribes 

 
Creació d'un centre d'interpretació al Castell de Ribes 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

3a Fase de reforma i millores dels Marquesos de Llió per a l'adequació de 
la Biblioteca Municipal Maria Àngels Torrents 

Sant Pere de 
Torelló 

Projecte de rehabilitació del casal cultural i recreatiu de sant pere de 
torelló 

Sant Pere de 
Vilamajor 

 
Centre de Promoció Cultural Tradicional i Artístic Baix Montseny 

 
Sant Pere 
Sallavinera 

 
 
Adequació per l'obertura al públic del Castell de Boixadors 

Sant Pol de 
Mar 

 
Rehabilitació de l'ermita de Sant Pau 



 

 
 
 

Sant Quirze 
del Vallès 

Construcció de nova tanca de la Masia del conjunt de Can Barra, 
adequació del pati interior i espais exteriors 

Sant Quirze 
Safaja 

 
Reforma -casa del poble- i casa consistorial a Sant Quirze Safaja 

 
 
Sant Vicenç 
de Castellet 

Recuperació del Castell Alt medieval i possibles restes d'un poblat ibèric al 
conjunt monumental de Castellet de Sant Vicenç de Castellet, procedint a 
la realització d'una sèrie de sondejos, cales i excavacions per poder 
localitzar, identificar i posar en valor les restes arqueològiques de l'antic 
Castell 

Sant Vicenç 
de Montalt 

 
Recuperació i accessibilitat de la Torre de Guaita 

Sant Vicenç 
de Montalt 

Consolidació i substitució de la coberta i adaptació de l'última planta de la 
casa de la vila 

Sant Vicenç 
de Torelló 

 
Restauració de la casa del metge de Borgonyà 

Sant Vicenç 
dels Horts 

 
Reforma i ampliació de Can Comamala a Sant Vicenç dels Horts 

Santa 
Coloma de 
Cervelló 

 
Rehabilitació del pati exterior del Centre Municipal Sant Lluís de la Colònia 
Güell 

Santa 
Coloma de 
Gramenet 

 
Instal·lació elèctrica i enllumenat i millora accessibilitat a l'edifici i altres 
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar 

Santa 
Eugènia de 
Berga 

 
Rehabilitació de les façanes de Villacarmen 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

 
Obres de millora i reforma de l'antiga biblioteca municipal 

Santa 
Margarida de 
Montbui 

 
Intervenció al Castell de la Tossa de Santa Margarida de Montbui. 

Santa Maria 
de Besora 

Intervenció i consolidació de restes arqueològiques a l'església de Santa 
Maria del conjunt monumental del Castell de Besora 

Santa Maria 
de Besora 

Consolidació del conjunt monumental del Castell de Besora. Església 
Santa Maria i atri 

Santa Maria 
de Miralles 

 
Restauració i protecció del conjunt monumental del castell de Miralles 

 
Santa Maria 
de 
Palautordera 

 
 
Centre dinamització de turisme sostenible a l'estació ferrocarril a Santa 
Maria de Palautordera. 

Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

 
Recuperació d'espais històrics de la Granja Soldevila per a museu 

Santpedor Rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó. 
Sentmenat Intervenció a l'Edifici del Teatre dins del projecte de reconstrucció del Coro



 

 
 
 

 
Sitges 

Museïtzació i difusió de les restes arqueològiques localitzades dins 
l'Ajuntament 

Sora Rehabilitació i restauració de l'església de Sant Pere de Sora 
 
Subirats 

Intervencions arqueològiques als Jaciments dels Casots (Jaciment 
Paleontològic i Jaciment Íber) 

 
Talamanca 

Excavació i consolidació de les estructures arqueològiques de la necròpoli 
del castell de Talamanca  

 
Tavertet 

Obres de restauració i millores a l'enllumenat de l'element patrimonial -el 
safareig- inclòs en el nucli històric-artístic, al municipi de Tavertet 

 
Terrassa 

Memòria de les actuacions a desenvolupar per a la rehabilitació de la casa
museu alegre de sagrera 

 
Terrassa 

Projecte executiu de rehabilitació de la coberta i els lluernaris de la Sala 
Muncunill 

 
Tiana 

Obres de millora per a la millora de la climatització amb l'objectiu de reduir 
el consum energètic i complir les normatives d'obligat compliment. 

 
Tona 

Projecte de consolidació i adequació del jaciment romanorepublicà del 
Camp de les Lloses de Tona 

 
Tona 

Reforma i ampliació de Bé Cultural d'Interès Local: Biblioteca Caterina 
Figueras 

Tordera Reforma i ampliació de l'antic hospital dels pobres de Tordera 
 
Torelló 

Substitució de la teulada de la Torre Vidal i consolidació de l'edifici i del 
seu entorn i restauració de l'edifici d'assecatge de la fusta. 

 
Torrelavit 

Millores d'eficiència energètica i de manteniment de l'edifici de 
l'Ajuntament. 

Torrelles de 
Llobregat 

 
Restauració dels Vitralls del Temple Parroquial de Sant Martí de Tours 

 
Ullastrell 

Projecte habilitació de local comercial en planta baixa  i d'un conjunt 
d'actuacions en planta semi-soterrada de l'edifici municipal del casal del 
progres. 

Vacarisses Restauració de 6 barraques de Pedra Seca a la zona de Can Torrella 
Vallcebre Restauració i condicionament del campanar de Vallcebre 
Vallirana Rehabilitació de l'ermita de Sant Silvestre 

 
Veciana 

Restauració i posada en ús del castell de Segur com a recurs cultural i 
turístic. 

Vic Casa Serratosa 
Vilada Restauració de l’església de Santa Magdalena de Guardiolans 

 
Vilanova de 
Sau 

 
Construcció d'un nou accés a l'ajuntament. 

Vilanova del 
Camí 

Adequació de l'espai exterior del voltant a nivell funcional del paisatge de 
Can Muscons 

Vilanova i la 
Geltrú 

 
Climatització i millora d'eficiència energètica de la Casa Olivella 

Vilassar de 
Dalt 

 
Coberta necròpolis de les pistes d'atletisme 



 

 
Vilassar de 
Dalt 

Adequació segon pis nau polivalent de can Manyer 

Viver i 
Serrateix 

 
Rehabilitació d'una part del monestir de Santa Maria de Serrateix 

 


