
Projecte d’obra 

Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable, la xarxa 
de residuals, la xarxa d ́aigües pluvials i de repavimentació 
als voltants de la plaça del Conqueridor, carrer de 
Montserrat Blanes i a un tram del carrer de Ramon Llull 



Projecte d’obra 

Objecte del projecte 

- Eliminar les pèrdues d’aigua als carrers de Montserrat 
Blanes i Ramon Llull, que són dos dels carrers on perdem 
més aigua. 

 
- Substituir la xarxa de clavegueram dels carrers en 

qüestió. 
 
- Dotar de xarxa d’aigües pluvials aquests carrers. 
 
- Aquests carrers formen part de l’eix cívic i, per tant, 

necessiten una nova pavimentació i una dotació 
d’elements nous, com poden ser una zona d’arbres i un 
carril bici.  
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Zona objecte del projecte 
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Alguns plànols del projecte 
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Alguns plànols del projecte 
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Carrer de Montserrat Blanes 
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Carrer de Montserrat Blanes 
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Carrer de Montserrat Blanes 
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Carrer de Ramon Llull 
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Tram “carrer de Santa Margalida - carrer de Joan Estelrich - 
carrer de Josep Sureda Blanes” 
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Tram del carrer de Ramon Llull, des del carrer de Josep Sureda 
Blanes, al carrer de Pere Amorós 
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Tram del carrer de Ramon Llull, des del carrer de Josep Sureda 
Blanes, al carrer de Pere Amorós 
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El pressupost de les obres d’aquesta primera fase és de 
471.043,57 € 

Aquest projecte es finança de la manera següent:  
 
- 367.823,92 del Consell de Mallorca, a través del Pla especial 
d’inversions financerament sostenibles. 
 
- 103,219,65 amb finançament propi dins del pressupost 
ordinari. 
 
El termini d’execució del projecte és de 3 mesos. 
 
 
 
 
 

Pressupost 
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Dades a tenir en compte 

- L’empresa concessionària és una UTE formada per les 
empreses Copcisa, SA, i Contrucciones Olives, SL. 
 

- S’han fet les cates per tal de cercar els diferents tubs i 
canonades i han començat les obres amb tota la maquinària. 
 

- Hi ha reunions setmanals amb l’enginyer, el personal tècnic 
municipal i el personal de l’empresa per coordinar tota 
l’obra. 
 

- Pel que fa a la circulació, us tendrem informats 
contínuament mitjançant la web o fulletons individuals. 
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L’empresa posa al servei de la ciutadania un dels seus operaris, 
el qual estarà sempre a l’obra i al qual es podran dirigir per 
resoldre tots els dubtes, les queixes i els suggeriments.  
 
 

El seu nom és Javier i el seu telèfon és el 
676497439. 

 
També us podeu dirigir a l’Ajuntament. 


