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CURRÍCULUM VITAE

DADES DE L'EMPRESA

Nom:  ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.
Data de constitució: 01/01/1997
Activitat CNAE: 74.202 (Serveis Tècnics d'Enginyeria)
Domicili social i fiscal: C/ de Borràs núm. 59, 08208 SABADELL

HISTORIAL DE L'EMPRESA :

Antecedents : L'Estudi d'Enginyeria fou creat l'any 1954 pel Dr.
Enginyer Industrial Ramon Vall i Rimblas, qui l'any
1995 va cedir la titularitat als seus dos fills Josep Vall
Abad (Enginyer de Camins, Canals i Ports) i Ramon
Vall Abad (Enginyer Tècnic Industrial de l'especialitat
mecànica), que el gener de 1997 van constituir la
societat "ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.",
ostentant en Josep Vall i Abad el càrrec de co-director
de Projectes d'Obres i d'Urbanitzacions i en Ramon Vall
i Abad el d'obres en edificis industrials, instal·lacions i
legalitzacions. La dedicació de l'Estudi és per una
banda la redacció i confecció de treballs de
Planejament Urbanístic (Plans Parcials, Normes
Subsidiàries, Estudis de detall) i sobretot dels Projectes
i les obres d'urbanització corresponents (Pavimentació,
clavegueram, enllumenats, xarxes de distribució, etc.), i
per altra la redacció de Projectes i la direcció de les
obres d'edificis industrials i de serveis, així com de les
seves instal·lacions (electricitat, vapor, aire comprimit,
gas, calefacció i condicionament d'aire, aigua , etc.), i la
legalització de les mateixes.

Mitjans humans: A l'Estudi d'Enginyeria hi treballen, a més dels titulars
(enginyer de camins i enginyer tècnic industrial), un
arquitecte, un enginyer tècnic elèctric, quatre delineants
i una auxiliar administrativa de forma fixa i continuada.
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L'estudi d'Enginyeria contracta amb caràcter temporal
col·laboracions per obres i/o projectes a d'altres
enginyers, arquitectes, aparelladors, topògrafs, i
delineants en funció del volum de feina i del tipus de la
mateixa.

Mitjans materials : L'ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L. disposa d'unes
oficines situades al carrer Borràs núm. 59 cantonada
carrer Picanyol de Sabadell, amb una superfície total
de 200 m2. Els mitjans materials de que disposa són
els següents :

Estacions de C.A.D. :
Diverses estacions de disseny gràfic.

Ordinadors :
A més del les estacions de C.A.D. esmentades, es
disposa d'altres ordinadors personals, tots connectats
per xarxa, uns per a càlcul d'estructures i
d’instal·lacions, i altres per a comptabilitat/ofimàtica.

Impressores i traçadores gràfiques :
L'Estudi d'Enginyeria disposa de quatre impressores
d'injecció de tinta; totes elles de la marca HEWLETT
PACKARD : una DESIGNJET COLOR PRO CAD HP-
GL/2, dues HP COLOR INKJET PRINTER CP-1700, i
una HP DESKJET 940C. Disposa també de dues
traçadores (PLOTTER) de la marca HEWLETT
PACKARD de paper continu, una  DESIGNJET 450C, i
una DESIGNJET 500 (Large-Format Printer).

Programes informàtics :

De dibuix :

AUTOCAD
AUTOARQ
Altres
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De càlcul d'estructures :
CYPECAD (paquet complet)

Altres

De càlcul d’instal·lacions :

LAMP
CARANDINI
PHILIPS
ABB
INDALUX
CYPELEC
ROCA

Dimensionat de clavegueres (propi)
Dimensionat de línies elèctriques d'enllumenat públic
(propi)

D'aplicacions diverses :

COREL WORDPERFECT SUITE
ARQUÍMEDES de CYPE
(Amidaments i pressupostos)
Altres programes d'ofimàtica diversos

L'Estudi disposa de línies ADSL i està connectat a la xarxa INTERNET (e-
mail: estudi@enginyeriavall.com) per a la tramesa d'arxius amb els seus
col·laboradors. El web de l’Estudi és : www.enginyeriavall.com.
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DADES PERSONALS

Nom:  JOSEP VALL I ABAD
Data de naixement: 27/12/1956
Lloc: SABADELL
Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports
Promoció: 1983/84 - BARCELONA
Col·legiat núm.: 8506

FORMACIÓ

Estudis: Enginyer de Camins, Canals i Ports

Informàtica: Aplicacions estàndard : WordPerfect, Word, Lotus,
Excel, Dbase, Access, Power Point, etc.

Aplicacions tècniques : Programes de càlcul
d'estructures (CYPE, SAP90, M-STRUDL 2),
Programes de dibuix (CLIP, AUTOCAD, AUTOARQ).

Idiomes: Català, Anglès, Francès.

HISTORIAL PROFESSIONAL

Funció desenvolupada: Enginyer director de Projectes d'obres i urbanitzacions.

Experiència professional: Pràctiques i col·laboracions: des de l'any 1974 fins al
1983. Titulat: any 1984

Altres activitats desenvolupades:Assessor i secretari de la Comissió d'Urbanisme
i Transports de la Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Sabadell durant els anys 1987 al
1998.
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DADES PERSONALS

Nom:  RAMON VALL I ABAD
Data de naixement: 17/03/1961
Lloc: SABADELL
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial Mecànic
Promoció: 1989/90 - TERRASSA
Col·legiat núm.: 10369

FORMACIÓ

Estudis: Enginyer Tècnic Industrial Mecànic

Informàtica: Aplicacions estàndard : WordPerfect, Lotus, Word,
Excel, Dbase, Access, Power Point, etc.

Aplicacions tècniques : Programes de càlcul
d'estructures (CYPE), Programes de càlcul
d’instal·lacions (INDALUX, CARANDINI, PHILIPS, ABB,
etc...) Programes de dibuix (AUTOCAD).

Idiomes: Català, Francès.

HISTORIAL PROFESSIONAL

Funció desenvolupada : Enginyer Director de Projectes d’instal·lacions

Experiència professional: Co-titular i col·laborador des de l'any 1984. Titulat: any
1990.
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TREBALLS PARTICULARS D'EN JOSEP VALL I ABAD
(amb la col·laboració dels mitjans tècnics de l'Estudi d'Enginyeria Vall)

- Més de deu anys de col·laboracions fixes i continuades amb la CAMBRA
OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL, treballant com
assessor i secretari de la Comissió d'Urbanisme i Transports, intervenint en
tota mena de temes d'urbanisme, vialitat, promoció del sòl industrial, etc.,
alguns d'ells relacionats a continuació:

RELACIONATS AMB L'ESTUDI I PROMOCIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL:

- Redacció de l'ARXIU DEL SÒL INDUSTRIAL A LA COMARCA DEL
VALLÈS OCCIDENTAL (Estudi de les zones industrials de la demarcació
de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL),
l'abril de 1986.

- Col·laboració en la redacció de l'ESTUDI DE POLÍGONS INDUSTRIALS
per a la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL
(Revisió de l'any 1990).

- Direcció de l'ESTUDI DE POLÍGONS INDUSTRIALS, publicat per la
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL l'any 1992,
en dos volums : fitxes urbanístiques i relació d'empreses.

- Redacció del PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA
D'ACTUACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL, DINS DEL
PACTE PER L'OCUPACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL, per al CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, l'any 1998.

RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS:

- Redacció del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL P.E.R.I.
CADESBANK,  per a l'AJUNTAMENT DE RIPOLLET, els anys 1992 i 1994.
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RELACIONATS AMB EL SISTEMA VIARI DE LA COMARCA:

- Estudi per a la possible SUPRESSIÓ DEL GRUP SEMAFÒRIC A
L'ENCREUAMENT DE LA CARRETERA DE BELLATERRA A SANT
CUGAT DEL VALLÈS AMB LES CALÇADES LATERALS DE
L'AUTOPISTA A-7 (Primera proposta de pas inferior), per a la CAMBRA
OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL, l'any 1987.

- Estudi de l'estat de la XARXA DE CARRETERES A LA DEMARCACIÓ DE
LA CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL, els anys 1987-
1989.

- Anàlisi dels COL·LAPSES DE VEHICLES A LES CALÇADES LATERALS
DE L'AUTOPISTA A-7, per a les CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ I
INDÚSTRIA DE SABADELL I TERRASSA, l'abril de 1997.

- Redacció de les PROPOSTES DE MILLORA I INVERSIONS PER A
EVITAR ELS COL·LAPSES DE VEHICLES A LES CALÇADES LATERALS
DE L'AUTOPISTA A-7 I MILLORA DE LES COMUNICACIONS LOCALS A
L'ÀMBIT DEL VALLÈS, per a les CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ I
INDÚSTRIA DE SABADELL I TERRASSA, el novembre de 1997.

- Redacció del PLA D’INFRASTRUCTURES DEL MUNICIPI DE RIPOLLET,
per al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (Àrea de Medi
Ambient), el mes d'octubre de 1999.
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TREBALLS DE L'EQUIP D'ESTUDI D'ENGINYERIA VALL

OBRES CIVILS:

Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament :

AJUNTAMENT DE PICASSENT (València)

Plans Parcials :

SANT QUIRZE DEL VALLÈS :

   - Polígon Industrial-Residencial Mas Duran-Can Feu.
   - Polígon Residencial Vall Suau.
   - Polígon Residencial Pallàs-Llobateras
   - Polígon Industrial Can Torras-Can Llobet

Plans Parcials i Projectes d'urbanització :

SANT QUIRZE DEL VALLÈS :

- Polígon Residencial El Castellet (St. Quirze del Vallès) col·laborant amb
l'arquitecte redactor del Pla Parcial, redactat l'any 1996.

Projectes d'urbanització :

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR :

- Projecte d'urbanització de La Unitat d'Actuació en sòl urbà núm. 1 (UASU-
1). Projecte redactat el mes de juliol de 2001 i complementat el mes d'abril
de 2002 (Projecte i Direcció de les obres). Actualment en fase d'execució.
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AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS :

- Projecte d'urbanització de La Unitat d'Actuació núm. 5 (UA-5) del PGMO
(Sector carrer de Nàpols), amb un àmbit d'actuació de 82,470 m2 , i un
perímetre de 1,473 m. (Projecte i Direcció). Redactat el mes de gener de
2002. Actualment en fase d'execució.

- Projecte d'urbanització de l'Avinguda de Montserrat, al tram comprès entre
el carrer del Doctor Fleming i el carrer de la Mina. Redactat el mes de març
de 2003.

  AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ :

- Projecte d'urbanització de la millora dels accessos al nucli urbà de
Castellolí des de la via de servei dreta de l'autovia N-II, p.k. 561.500, i
cobertura d'un tram de la riera de Can Soteras (de la N-II a l'avinguda de la
Unió). Redactat el mes de gener de 1995.

- Projecte d'urbanització del Pla Especial de millora dels accessos de
connexió del nucli urbà de Castellolí amb l'autovia N-II, amb protecció de
les zones marginals de l'àmbit. Redactat el mes de febrer de 1997.

- Projecte d'urbanització dels accessos de connexió del nucli urbà de
Castellolí amb l'autovia N-II, i de protecció de les zones marginals de
l'àmbit, segons la modificació de les Normes Subsidiàries. Redactat el mes
de març de 2002.

AJUNTAMENT D'IGUALADA :

- Projecte d'urbanització del carrer de Trobadiners, situat entre el carrer de
Joan Maragall i la carretera de Manresa, amb una longitud total de 315 m,
(Projecte i Direcció). Projecte redactat l'any 1992 i obres executades l'any
1994.

- Projecte d'urbanització del carrer de la Coral de la Llàntia, al barri del Sant
Crist, amb una longitud de 245 m i una amplada de 13.50 m (Projecte i
Direcció). Projecte redactat l'any 1993 i obres executades l'any 2001.
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- Projecte d'urbanització de la Ronda de Fàtima, al barri de Nostra Senyora
de Fàtima, comprès entre els carrers d'Espelt, Sesgaioles i Pare Vilaseca,
fins a la carretera d'Espelt, amb una longitud total de 535 m i una amplada
de 19 m, incloent la construcció d'una plaça circular (Projecte i Direcció).
Projecte redactat l'any 1993 i obres executades l'any 2003.

- Projecte d'Urbanització del carrer del Rec, al barri de les Adoberies, entre el
carrer de la Creueta i la carretera de Vilanova, amb una longitud total
aproximada de 2,200 m, redactat l'any 1994, en quatre fases diferents
d'execució (Projecte i direcció). Quarta fase: tram comprès entre la
carretera de Vilanova i el carrer de les Varietats, amb una longitud total de
835 m, segons projecte redactat l'any 1994, iniciada l'any 1999 i acabada
l'any 2000. Fases 1, 2 i 3, amb una longitud total de 1,365 m, segons
projecte redactat l'any 2000. Actualment en execució les fases 3 i 2, de
1.155 m de longitud, que inclou el desviament d'un col·lector en alta.

- Reformat del projecte d'urbanització del carrer del Rec (Fases 1, 2 i 3) per
la incidència del projecte d’endegament del riu Anoia (redactat el mes de
febrer del 2000).

- Projecte d'urbanització del carrer de Prat de la Riba, al tram comprès entre
el carrer de les Germanes Castells i l'avinguda de Gaudí, amb una longitud
de 80 metres i una amplada de 12 m (Projecte i direcció). Projecte inicial
redactat l'any 1994, i reformat l'any 1995. Obres executades l'any 1999.

- Projecte d'urbanització carrer de nou traçat entre el carrer Gabriel Castellà i
el futur carrer del Rec, al barri de les Adoberies, de 140 m de longitud i 12
m d'amplada (Projecte i Direcció). Projecte redactat l'any 1998, i obres
executades entre els anys 1999 i 2000.

- Projecte d'urbanització carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, al barri
de Nostra Sra. de Fàtima, al tram situat entre el barranc de la riera de Can
Masarnau i l'avinguda de la Mare de Déu de la Pietat, amb una longitud de
56 m i una amplada de 7 m (Projecte i Direcció). Projecte redactat l'any
1993, i obres executades l'any 1994.

- Projecte d'urbanització del carrer de la Mare de Déu del Remei , al barri de
Nostra Sra. de Fàtima, al tram situat entre el barranc de la riera de Can
Masarnau i el carrer de la Mare de Déu d'Àfrica, amb una longitud de 52 m i
una amplada de 6 m (Projecte i Direcció). Projecte redactat l'any 1993, i
obres executades l'any 1994.
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- Projecte d'urbanització del carrer del Molí de l'Abadia, en el tram comprès
entre el carrer del Rec i el  passatge de connexió amb la carretera de
Vilanova, amb una longitud total de 122 m i una amplada de 15 m (Projecte
i Direcció). Projecte redactat l'any 2000, i obres executades el mateix any.

- Projecte d'urbanització del carrer de la Misericòrdia, al barri de les
Adoberies, al tram comprès entre el carrer de Sant Antoni de Baix i el carrer
del Rec, amb una longitud de 28 metres i una amplada de 12.15 m.
Redactat l'any 2002.

- Projecte de modificació de la xarxa de clavegueram del carrer del Rec
(Fases 1,2 i 3). Redactat l'any 2003 i en fase d'execució.

- Projecte d'urbanització del carrer de Vic, al tram comprès entre el carrer del
Beat Marcel·lí Champagnat i el carrer de Salvador Murt, amb una longitud
de 115 metres i una amplada de 5.70 m. Redactat l'any 2002.

- Projecte d'urbanització del carrer del Sol, al tram comprès entre el carrer de
Sant Faust i el carrer de la Baixada de la Unió, amb una longitud de 94
metres i amplada variable en voreres, amb una calçada constant de 3.20 m
d'amplada. Redactat l'any 2003.

- Projecte d'urbanització del carrer de la Baixada de la Unió, al tram comprès
entre el carrer de Santa Anna i el carrer del Sol, amb una longitud de 83 m i
amplada variable en voreres, amb una calçada constant de 3.00 m
d'amplada. Redactat l'any 2003.

AJUNTAMENT DE RIPOLLET :

- Projecte d'urbanització de la Rambla Sant Jordi (1a Fase), al tram comprès
entre el carrer Sarrià de Ter i carrer Josep de Viure, amb una longitud total
de 320 m i una amplada de 16 m (Projecte i direcció). Projecte redactat
l'any 1998 i obres  executades entre els anys 1999 i 2000.

- Projecte d'urbanització de la Rambla Sant Jordi (2a Fase), al tram comprès
entre el carrer Sarrià de Ter i el carrer de la Mercè, amb una longitud total
de 185 m i una amplada de 16 m (Projecte i direcció). Projecte redactat
l'any 2000 i obres  executades entre els anys 2001 i 2002.
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- Projecte d'urbanització de la Rambla de Sant Jordi (3a Fase), al tram
comprès entre els carrers de la Mercè i de València, i el tram del carrer de
la Mercè, entre la Rambla de Sant Jordi i el carrer de Sant Jaume, amb una
longitud total de 315 m i amplada variable. Projecte redactat  l'any 2002 i
obres pendents d'adjudicació.

- Projecte d'urbanització del polígon industrial Cadesbank, a l'àrea delimitada
per l'avinguda del Riu Ripoll i els carrers de Tarragona, Balmes, Indústria i
Milà, amb un àmbit de 152,554 m2, i una superfície de vials de 27,303 m2,
adjudicat l'any 2000 i actualment en fase de redacció.

- Projecte d'urbanització d'una cruïlla amb la construcció d'una rotonda de
circulació a la carretera BV-1411,entre els carrers de Balmes, del Calvari,
de Montcada, de Sant Jaume i de la Indústria, redactat el mes de setembre
del 2000.

- Projecte d'urbanització d'una cruïlla, amb la construcció d'una rotonda de
circulació entre la carretera B-141 i l'Avinguda de Catalunya, redactat el
mes de juliol de 2001.

- Projecte executiu de construcció de la pista d'atletisme. Redactat el mes de
maig de 2002.

- Projecte executiu de remodelació de la coberta de la pista poliesportiva del
C.E.I.P. Tiana. Redactat el mes de juliol de 2002 i executat l'any 2003.

AJUNTAMENT DE SABADELL :

- Projecte d'urbanització del Sector Serra Camaró que comprèn els carrers
de Virgili, Sèneca, Góngora i Mistral (Projecte i Direcció de les obres),
redactat l'any 1991, amb una longitud de carrers de 508 m. Executat entre
els anys 1996 i 1997.

- Col·laboració en les obres del Projecte d'urbanització de Ca n'Ustrell,
(Direcció). Redactat l'any 1990 i executat l'any 1993.
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- Projecte d'Urbanització del Sector Castellarnau, amb una superfície de
89,000 m2 i 7,300 m de vials en 17 carrers ja consolidats (Projecte i
Direcció de les obres), desglossat en diversos projectes i fases, incloent
urbanització de vials i zones verdes, construcció de col·lectors, etc.,
Projecte inicial redactat l'any 1993, i projecte reformat redactat l'any 1996.
Obres executades entre els anys 1994 i 1999.

- Projecte d'urbanització del carrer Canadà, amb un àmbit de 2,772 m2.
Direcció de les obres, executades l'any 1998 en base a un projecte redactat
per l'Ajuntament de Sabadell l'any 1997.

- Projecte d'urbanització del carrer Amèrica, amb un àmbit de 2,985 m2.
Direcció de les obres, executades l'any 1999 en base a un projecte redactat
per l'Ajuntament de Sabadell l'any 1998.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS :

- Projecte d'Accés al barri de Sant Roc : Carrer i pont sobre la Riera de
Torrelles i la carretera a Torrelles, amb una longitud total de vials de 708 m,
redactat l'any 1985.

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA :

- Projecte executiu d'arranjament del carrer del Montseny, redactat el mes de
juny de 2001.

AJUNTAMENT DE TERRASSA :

- Projectes d'urbanització i clavegueram dels carrers de  Salvador Gros,
Edison, Pintor Sorolla, Pintor Torres, Rosselló i Costa Rica al Barri de la
Cogullada.

- Projectes d'urbanització i clavegueram dels carrers de La Cierva, Watt,
Marconi, Ramon Llull, Alexandre Bell, Murillo, Isaac Peral, Bruc, Atenes,
Càceres, Núria, Vinaroz, Vallhonrat, Cisterna, Masia, Dos de Maig, Sant
Ferran, Joan d'Austria i Abla al Barri Can Boada.

- Projectes d'urbanització i clavegueram dels carrers del Doctor Calsina,
Consell de Cent i Dom Bosco.
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA :

- Projecte de remodelació del ferm de l'enllaç entre les carreteres BV-1411,
N-150 i C-58, al tram situat entre els termes municipals de Ripollet i de
Montcada i Reixac, redactat el mes de juliol.

JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL PALLÀS-LLOBATERAS

- Projecte d'urbanització del Polígon B del Pla Parcial Pallàs-Llobateras a
Sant Quirze del Vallés (Projecte i Direcció de les obres), redactat l'any
1988, amb una superfície de 168,508 m2, i obres executades entre els
anys 1995-1997, incloent el pont d'accés al Polígon, sobre la riera de
Barbany, a la confluència de les rieres de la Grípia i de la Betzuca, executat
l'any 1997.

- Projecte d'urbanització del Passatge del Llevant i del carrer del Garbí, del
Polígon B del Pla Parcial Pallàs-Llobateras a Sant Quirze del Vallés,
redactat l'any 2003.

JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL DE CA N'OLLER:

- Projecte i direcció de les obres d'urbanització del Sector de Ca n'Oller, al
terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, amb una superfície de
284,470 m2, equivalents a 28.44 Ha, situat entre la marge dreta de la Riera
de Caldes i l'autopista A-7, que a banda de totes les obres d'urbanització
pròpiament dites, inclou el desviament de la mina d'aigua, l’adequació del
torrent de can Oller, la construcció d'un nou pont sobre la riera de Caldes i
la urbanització de les zones verdes. (Projecte i direcció). Projecte redactat
el mes de desembre de 2001. Actualment en fase d'execució.

SANT QUIRZE DEL VALLÈS :

- Polígon Residencial El Castellet (St. Quirze del Vallès) col·laborant amb
l'arquitecte redactor del Pla Parcial, incloent moviment de terres,
pavimentació, clavegueram, enllumenat públic, xarxa d'aigua potable,
construcció d'un dipòsit regulador d'aigua, xarxes de gas, electricitat i
telefonia, redactat l'any 1996. Projecte finalment no aprovat a causa de les
modificacions del Pla General Municipal d’Ordenació.
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Projectes de Sanejament :

AJUNTAMENT DE RIPOLLET :

- Projecte executiu de construcció d'un col·lector al torrent Tortuguer i
adequació del tram de la sèquia, al tram comprès entre la carretera de
Santiga i l'avinguda del Riu Ripoll. Redactat el mes d'agost del 2000.

AJUNTAMENT DE SABADELL :

- Direcció d'obra del col·lector del Sector Roureda.
- Col·laboració temporal en la direcció d'obra d'un tram del col·lector del

Sector Ronda Ponent.
- Col·lector Nord sector Castellarnau (Projecte) .
- Col·lector Sud sector Castellarnau (Projecte i Direcció)
- Col·lector Sector Can Feu (Projecte i Direcció).
- Remodelació del col·lector de la Concòrdia, al tram comprès entre el

Passeig de Fleming i l'Avinguda de Francesc Macià, executat pel sistema
de "jet grouting" i revestiment amb plaquetes de gres, l'any 2000 (Projecte i
Direcció).

- Projecte de Remodelació del desguàs del col·lector de la Romànica,
adjudicat el 14 d'abril del 2000 (Projecte i direcció), i redactat el mes de
novembre del 2000. Actualment en fase d’execució.

- Projecte de remodelació de la xarxa de clavegueram de Can Roqueta,
redactat el mes de juny de 2001 (Projecte i direcció). Actualment en fase
d’execució.

    AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS :

- Estudi del Clavegueram a Sant Vicenç dels Horts (Pla especial de
Sanejament de la Corporació Metropolitana de Barcelona).
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AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA :

- Projecte i direcció d'obra d'arranjament del clavegueram dels carrers
Santiago Rusiñol i Joaquim Malats, redactat el mes d'abril de 1998.

- Projecte i direcció d'obra d'arranjament del clavegueram del carrer de
Santa Isabel, redactat el mes de setembre de 1998.

- Projecte i direcció d'obra d'arranjament de la xarxa de clavegueram dels
carrers 10,11 i 13 del sector La Florida, redactat el mes de febrer del 2000.

- Projecte executiu d'arranjament del clavegueram del carrer de Salvador
Espriu, redactat el mes d'octubre de 2001.

CLUB NATACIÓ SABADELL :

- Projecte i direcció de les obres de desguàs de la zona de piscines d'un
complex esportiu a la xarxa pública de clavegueram, pel sistema de clava
(hinca), redactat el mes d'abril de 1999. Executat l'any 2000.

    SANT QUIRZE DEL VALLÈS :

   - Col·lectors al Polígon Industrial Can Casablancas.
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Estudis, auditories i altres obres civils :

AJUNTAMENT DE RIPOLLET:

- Estudi de la xarxa de sanejament existent en un sector de la zona
residencial LA FLORIDA, comprès entre la via del ferrocarril, la riera de
Caldes i els carrers tretze, Cadaqués i Vic, redactat el mes de març de
1999.

- Estudi de vials al Polígon Industrial CADESBANK, redactat els mesos de
gener i febrer del 2000.

- Comprovació de la xarxa de clavegueram del projecte d'urbanització del
sector residencial Can Vargas (1a Fase), redactat el mes de febrer del
2000.

- Informe de l'estat del clavegueram del carrer Rafael Alberti, redactat el mes
de febrer del 2000.

- Auditoria del disseny de la xarxa de sanejament del Projecte d'urbanització
del sector Nord-Est de Ripollet "Els Pinetons", Polígons 1 i 2, redactat el
mes de març del 2000.

- Projecte executiu de construcció de la coberta de la tribuna del camp de
futbol de Ripollet, redactat el mes de febrer de 2001 i obres acabades el
mes d'agost de 2001.

AJUNTAMENT DE SABADELL:

- Informe sobre les inundacions a la cruïlla dels carrers de Campoamor i
Josep Comas, redactat el mes de març del 2000.

   - Estudi del traçat de diversos col·lectors del Riu Ripoll.
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EDIFICIS INDUSTRIALS (Obres i instal.lacions) :

     - COMPAÑIA TEXTIL J.M., S.A. :
Edifici de producció i oficines d'una indústria tèxtil situat al carrer de Ramon
Llull núm. 50-52, amb una superfície total edificada de 1,500 m2, executat
l'any 1985.

     - JITEX, S.A. :
Indústria dedicada a la fabricació de teixits, situada al Polígon Industrial del
Sector S.O. de Sant Quirze del Vallès, en planta baixa industrial i
magatzems i dues plantes pis d'oficines, amb una superfície total edificada
de 7,982 m2,  executada entre els anys 1988 i 1989.

     - PEDRO RAVENTÓS :
Naus magatzem de planta baixa, construïdes en tres etapes l'any  1988 al
Polígon Industrial del Sector S.E. de Sant Quirze del Vallès, entre els
carrers de Narcís Monturiol, Antoni Forrellad i Pi i Sunyer, amb una
superfície total edificada de 7,203 m2, repartida entre sis naus de 1,201 m2
cadascuna.

     - AXA, S.A. :
Ampliació de dues naus industrials dedicades a producció i emma-
gatzematge, al Polígon Industrial Can Parellada de Terrassa, amb un total
de 1,800 m2 en planta baixa, construïdes en dues fases els anys 1988 i
1990.

     - SALVADOR RIBÉ, S.A. :
Ampliació i remodelació d'un edifici industrial destinat a la filatura de carda,
situat entre els carrers de Francesc Layret, Castellar del Vallès, Dr. Codina
i Piferrer de Sabadell, d'un total edificat de 4,600 m2 i 500 m2 de patis,
realitzada entre els anys 1988 i 1991.

     - MATEO, S.A. (Aceites MANOLETE) :
Ampliació de l'edifici, magatzem i oficines d'una indústria dedicada a
l'envasat d'olis comestibles projectat l'any 1976, situat a l'Avinguda
d'Arraona cantonada Passeig de Can Feu de Sabadell, en plantes
soterrani, baixa i pis, amb una superfície total edificada de 3,214 m2,
executada l'any 1991.
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    - CERÁMICAS PACO MUTLLÓ, S.A. :
Construcció d'edifici destinat a magatzem, exposició i oficines d'una
empresa dedicada a la comercialització de ceràmiques i sanitaris situat al
Polígon Industrial el Pla de la Bruguera, a Castellar del Vallès, de planta
baixa i pis, amb una superfície total edificada de 1,757 m2 i 1250 m2 de
patis. Executat l'any 1992.

     - PATRIMONIAL SCHULTZ, S.A. (HUECO PACK) :
Construcció d'una nau magatzem de 968 m2 en planta baixa i una de 936
m2 en planta baixa i 473 m3 en planta entresolat, per a una empresa
dedicada a la fabricació d'envasos i complexes de paper situada al Polígon
Industrial el Pla de la Bruguera, al terme municipal de Castellar del Vallès,
executats l'any 1993 el primer i l'any 1995 el segon.

     - CIPO FLISA, S.L. :
Edifici industrial destinat a bugaderia de tipus sanitari situat entre els
carrers de Ramon Llull, Girona i Pare Fita de Sabadell, format de planta
baixa amb naus de producció, magatzems, molls, vestidors i sala de
calderes, i planta pis per a oficines i altres dependències, amb una
superfície total edificada de 4,737 m2 i 2,622 m2 de patis urbanitzats.
L'obra es va executar entre els anys 1993 i 1994.

     - PERFUMERIA MIRALLS, S.L. :
Edifici industrial destinat a magatzem i oficines per a una empresa
dedicada al comerç de productes de perfumeria i drogueria situat als
carrers d'Arraona i Uruguai de Sabadell, amb una superfície total edificada
de 1,642 m2. Construït l'any 1994.

     - FUSTES FERMÍ CASTELLA :
Naus en planta baixa per a magatzem de fustes al Polígon Industrial Can
Salvatella-Torre Mateu, al terme municipal de Barberà del Vallès, amb una
superfície total edificada de 1,637 m2. Executades l'any 1994.

     - SOLTINT, S.A. :
Construcció d'un edifici per a ubicar una indústria de tints de filats en troca
situada al Polígon Industrial Pla de la Bruguera, al terme municipal de
Castellar del Vallès, format de planta soterrani, planta baixa industrial i
magatzem, i planta pis, amb una superfície total edificada de 2,120 m2.
Executat entre el 1994 i 1995.
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     - ITEM INTERNATIONAL, S.A. :
Magatzem de joguines i objectes de regal al Polígon Industrial Can Pi de
Vilaroc, al terme municipal de Rubí, de 1,822 m2 en planta baixa, 1,336 m2
en planta entresolat i 1,176 m2 de patis urbanitzats, executat l'any 1995.

     - COMERCIAL LANERA, S.A. :
Naus per a emmagatzematge de llana, en planta soterrani i planta baixa a
l'interior del Vapor Can Cuadras de Sabadell, amb una superfície total
edificada de 4,070 m2. Executades l'any 1995.

     - SACHS BOGE ESPAÑA, S.A. :
Construcció d'un cos d'oficines en un edifici industrial dedicat a magatzem
d'accessoris per a vehicles, situat al Polígon Industrial Can Torras i Can
Llobet, a Sant Quirze del Vallès amb una superfície en planta baixa i planta
entresolat de 867 m2 repartits entre oficines, vestidors i sales de
demostracions i proves. Executada l'any 1995.

     - DIMASA :
Remodelació d'un magatzem de fustes format per diverses naus, al terme
municipal de Gavà, amb una superfície total a reconstruir de 5,115 m2.
Obra executada durant els anys 1995 i 1997.

     - GABARRÓ HERMANOS, S.A. :
Remodelació i ampliació de les seves oficines a Sabadell, amb una
superfície de nova planta de 185 m2. Obra executada l'any 1996.

     - MARKETING INDUSTRIAL DEL VALLÈS, S.L. :
Conjunt de deu naus industrials independents i compartimentades en
planta baixa, amb una superfície total de 4,226 m2 edificats i 604 m2 de
patis, situades al Polígon Industrial Can Roqueta, a Sabadell, executades
l'any 1996.

     - RAMON FREIXES :
Construcció de dues naus magatzem en planta baixa al Polígon Industrial
Can Casablancas, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, amb una
superfície total de 1,192 m2 executades l'any 1996. Ampliació de 500 m2
més l'any 1997.



ESTUDI D’ENGINYERIA VALL, S.L.     N.I.F. B-61.263.679

Borràs, 59, 1r - Telèfon 93 723 16 30 - Fax 93 724 70 90 - 08208 SABADELL

e-mail : estudi@enginyeriavall.com

     - PRODUCTOS SOLRAC, S.A. :
Edifici industrial en planta baixa destinada a magatzem i planta pis
d'oficines per a una indústria dedicada a la fabricació de vernissos situada
a Sant Feliu de Llobregat, amb una superfície total edificada de 2,873 m2,
dels quals 737 d'oficines i serveis i la resta a magatzem o zones de
producció, entre els anys 1996 i 1998.

   - BENCKISER ESPAÑA, S.A. (abans S.A. CAMP):
Diverses obres de reforma i ampliació a l'interior del complex industrial de
Granollers, dedicat a la fabricació de sabons i detergents, durant els anys
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003.

   - MIKALOR (BAGAMO, S.A.):
Reforma interior de les oficines i remodelació de façana d'un edifici
industrial situat al Passeig de Can Feu de Sabadell, executada l'any 1997.

    - PROMOCIÓ DE CASES I EDIFICIS, S.A.
Projecte per a un conjunt de sis naus industrials independents i
compartimentades en planta baixa, amb una superfície total de 1,940 m2
edificats, situades al carrer de Galícia de Terrassa. Executades entre els
anys 1998 i 1999.

    - VAPOR ODAG, S.A. :
Projecte per a la remodelació i ampliació del Vapor Odag a Sabadell,
mitjançant la construcció d'unes naus industrials en planta soterrani, planta
baixa i entresolat, amb una superfície total de nova planta de 4,754 m2 i de
992 m2 a remodelar. Executades entre els anys 1997, 1998 i 1999.

    - ROCOTEX, S.A. :
Projecte de construcció d'oficines en planta baixa i dues plantes pis, i una
nau magatzem en planta baixa a Castellar del Vallès, amb una superfície
total de nova planta de 1,200 m2. Acabat l'any 2000.

   - GABARRÓ HERMANOS, S.A. :
Dos projectes de construcció de naus magatzem en planta baixa, a Polinyà,
amb una superfície total de nova planta de 3,000 m2, executats entre els
anys 1998 i 1999.

   - DIMASA (FUSTES DEL BAGES) :
Reforma i condicionament d'un recinte destinat a magatzem de fustes a
Manresa, amb una superfície total de reforma de l'ordre de 1900 m2. Obres
acabades l'any 1999.
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   - PROMOTORA FEDERIC SOLER NÚM. 114, S.L. :
Construcció de dues naus magatzem de planta soterrani i planta baixa, a
Sabadell, amb una superfície total de nova planta de 1560 m2. Executades
entre els anys 1998 i 1999.

   - TRIGASA, S.A. / CARME GIRBAU CAMPS:
Reconstrucció de dues naus magatzem col.lindants, destruïdes per un
incendi a Sabadell, amb una superfície total de 2120 m2. Executades l'any
1998.

   - CARNER I CODINA, C.B. :
Projecte de construcció de tres naus magatzem en filera, en planta baixa, al
Polígon Industrial Can Roqueta de Sabadell, amb una superfície total de
1294 m2, executades l'any 1998.

   - CRESINCA, S.L. :
Construcció d'un conjunt de 13 naus magatzem al Polígon Industrial Pla de
la Bruguera, a Castellar del Vallès, amb una superfície total construïda en
planta baixa de 5526 m2. Executat els anys 1999 i 2000.

   - EUROINMUEBLES 1987, S.A. :
Projecte de construcció de 6 naus magatzem al Polígon Industrial Can
Vinyals, a Santa Perpètua de Mogoda, amb una superfície total de nova
planta de 5220 m2. Acabat l'any 2001.

   - TALLCAR, S.L. :
Projecte de construcció d'un edifici destinat a taller de reparació i venda
d'automòbils al Polígon Industrial el Pla de la Bruguera, a Castellar del
Vallès, amb una superfície de 900 m2, tots en planta baixa. Executat l'any
1999.

   - MODAURA, S.L.
Projecte de construcció d'un conjunt de dues naus magatzem, en planta
baixa i pis, al Polígon Industrial Colom II, de Terrassa, amb una superfície
de 1,574 m2. Executat l'any 2000.

 - JAUME CODINA I NÚRIA MAESO, C.B.
Projecte de construcció d'un conjunt de tres naus magatzem en planta
baixa i entresolat, al carrer de Pereda núm. 17 al 23 de Sabadell, amb una
superfície total a construir de 921.80 m2. Executat l'any 2000.



ESTUDI D’ENGINYERIA VALL, S.L.     N.I.F. B-61.263.679

Borràs, 59, 1r - Telèfon 93 723 16 30 - Fax 93 724 70 90 - 08208 SABADELL

e-mail : estudi@enginyeriavall.com

   - RAMON FREIXES BALASCH
Projecte de construcció d'un conjunt de dues naus magatzem en planta
baixa i entresolat, al carrer de Pereda núm. 25 al 29 de Sabadell, amb una
superfície total a construir de 615.60 m2. Executat l'any 2000.

   - JOSEP CODINA PONT
Projecte de construcció d'un conjunt de dues naus magatzem en planta
baixa i entresolat, al carrer de Pereda núm. 31 al 35 de Sabadell, amb una
superfície total a construir de 616.50 m2. Executat l'any 2000.

   - GRUPO MIKALOR (BAGAMO, S.A.)
Projecte per a les obres de construcció d'un edifici industrial al Passeig de
Can feu de Sabadell, format de planta soterrani (destinada a garatge-
aparcament del personal empleat i clients), planta baixa destinada a
magatzem i producció, i dos entresolats (un per a oficines i un altre per a
vestidors), amb una superfície total edificada de 5,954 m2. Acabat l'any
2001.

   - TERESA FIGUEROLA ESPASA
Projecte de construcció d'un conjunt de 4 naus magatzem en planta baixa,
al Polígon Industrial Pla de la Bruguera, de Castellar del Vallès, amb una
superfície total edificada de 1,939 m2. Redactat l'any 1999 i construït entre
els anys 2000 i 2001.

   - FERROSOL, S.A.
Projecte d'ampliació d'una nau industrial en planta baixa, al carrer Nàpols
núm. 2 de Barberà del Vallès, amb una superfície de 152 m2. Redactat
l'any 1999 i executat l'any 2000.

  - HUECOPACK, S.A.
Direcció de les obres d'ampliació d'un edifici industrial, mitjançant la
construcció d'una nau en planta baixa de 2,021 m2, al Polígon Industrial Pla
de la Bruguera, de Castellar del Vallès. Executades l'any 1999.

   - GRUPO MIKALOR (BAGAMO, S.A./DAMESA)
Projecte per a les obres de reforma i ampliació de les oficines d'un edifici
industrial, amb una superfície de nova planta de 286.88 m2 i una superfície
de reforma de 295.37 m2, al Polígon Industrial Santiga, de Santa Perpètua
de Mogoda. Executat entre els anys 2000 i 2001.
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   - GENERAL DE MANIPULADOS PLÁSTICOS, S.A. (GEMAPLAST)
Projecte per a les obres de construcció d'un edifici industrial, amb una
superfície de nova planta de 2,975.28 m2, al Polígon Industrial can Clapers,
de Sentmenat. Redactat el mes de març del 2000.

   - DRASSANES D'ARENYS, S.A.
Projecte de rehabilitació d'unes drassanes al Port d'Arenys de Mar, amb
una superfície de reforma de 434 m2 i un volum de 5,300 m3. Redactat el
mes de març del 2000.

   - FLASIT, S.L.
Projecte de construcció d'una planta entresolat en un edifici industrial al
carrer de Colom núm. 564 de Terrassa, amb una superfície de 273 m2.
Redactat el mes de juliol del 2000.

   - JOYMA, S.A.
Remodelació d'un edifici industrial de 1,242 m2 situat al Passeig de Can
Feu cantonada Avinguda d'Arraona, de Sabadell. Executada entre els
mesos de març i setembre del 2000.

- TRANSPORTES DIRECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, S.A.
(TRANSDINA, S.A.).
Projecte de construcció d'un edifici industrial amb oficines, específic per a
l'activitat de transport de mercaderies per carretera al Polígon Industrial
Can Salvatella-Torre Mateu, de Barberà del Vallès, en diversos nivells i
amb una superfície total de nova planta de 7,370 m2. Redactat el mes de
novembre del 2000. Executat entre els anys 2001 i 2002.

   - INDUSTRIAS DISME, S.A.
Projecte de reforma i condicionament d'un edifici industrial existent (antiga
fàbrica d'HIDEXSA), per a la implantació de la seva activitat (fabricació
d'expositors, material P.L.V. i displays), situat a la carretera de Prats de
Lluçanès s/n, pk. 3.600, redactat el mes de febrer de 2001 i executat l'any
2001, amb una superfície de reforma de 8,235 m2.

Estudi de Detall d'Ordenació de Volums de la parcel·la, amb una superfície
de 21,452.59 m2, redactat el mes de maig de 2001 i aprovat inicialment en
data 29.06.2001.
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   - INMOBILIARIA CASTELLAR, S.A.
Projecte d'ampliació de l'antic edifici d'HIDEXSA, ocupat per INDUSTRIAS
DISME, S.A., mitjançant la construcció de dos edificis adossats a l'existent,
ambdós de planta baixa i planta pis, amb una superfície total de nova
planta de 5,866 m2, incloent remodelació de patis i zones verdes, i reforma
de façanes. Redactat el mes de juliol de 2001 i obres executades l’any
2002.

   - PIEDRA NATURAL LEIRO, S.A.
Projecte de construcció d'un conjunt de 3 naus industrials sense ús
determinat al Polígon Industrial Can Clapers, a Sentmenat, en planta baixa
i planta entresolat, amb una superfície total edificada de 1,450 m2, i 1,216
m2 de patis, redactat el mes d'octubre de 2001.

   - INMOBILIARIA LOM , S.A.U.
Projecte de construcció d'un edifici industrial en planta baixa, planta
entresolat i planta pis al Polígon Industrial de Can Carner, a Castellar del
Vallès, amb una superfície total construïda de 2,262 m2, i 1,222 m2 de pati
urbanitzat, redactat el mes de novembre de 2001 i obres executades entre
els anys 2002 i 2003.

   - C.P.C. EXPORT IMPORT, S.L.
Projecte de construcció d'un conjunt de 17 naus industrials al Polígon
Industrial Pla de la Bruguera, a Castellar del Vallès, amb una superfície
total edificada de 12,212 m2, i 4,990 m2 de patis urbanitzats. Redactat el
mes de desembre de 2001, i obra executada entre els anys 2002 i 2003.

   - CONSTRUCCIONES SEBASTIAN SORIANO, S.L.
Projecte de construcció d'un conjunt de 8 naus industrials al Polígon
Industrial Can Clapers, a Sentmenat, amb una superfície total edificada de
2,627 m2, i 2,627 m2 de patis urbanitzats. Redactat l’any 2002 i acabat
l’any 2003.

   - PRODUCTOS SOLRAC, S.A.
Projecte de remodelació d'un complex industrial de 12,541 m2 de terreny,
incloent enderrocs, ampliacions i reformes interiors amb la creació de
departaments de serveis i vestidors, condicionament de  patis, reposició de
paviments i formació de rampes en substitució d'escales, etc. Redactat el
mes de juilol de 2001 i executat entre els anys 2002 i 2003.
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   - GRUPO MIKALOR (BAGAMO, S.A.)
Projecte de compartimentació d'un edifici industrial de 3,211 m2 en tres
locals independents de 2,329 m2, 441 m2 i 441 m2 respectivament.
Redactat i executat l’any 2002.

   - INMOBILIARIA MARGARIT, S.A.
Projecte de compartimentació d'un edifici industrial de 5,567 m2 en set
locals independents. Redactat el mes de setembre de 2002.

   - COMERCIAL LANERA, S.L.
Projecte de compartimentació d'un edifici industrial de 750 m2 en dos locals
independents. Redactat el mes de setembre de 2002.

   - IMMOBLES GABARRÓ, S.A.
Projecte de construcció d'uns edificis industrials sense ús determinat a
Polinyà, de 2,405 m2 . Redactat el mes de maig de 2003.

Altres obres i instal·lacions en indústries :

- VINARDELL, S.A. (ampliació nau fabricació paper)
- ARGEMI TURULL HNOS. (promoció naus lloguer)
- DATO PACK EUROPA, S.A. (reforma d'oficines i fàbrica de màquines de
  retolació i marcatge)
- BADIA MINGUELL, S.L. (Remodelació edifici industrial)
- MIKALOR, S.A. (Ampliacions i reformes indústria de fabricació de cargols
   i abraçaderes)
- DAMESA (Reforma magatzem cargolam)
- DUSCHOLUX IBERICA (Direcció d'obra reconstrucció edifici industrial i
  oficines).
- S.A. CAMP (Diverses obres de reforma, càlcul i reforç d'estructures, etc.
  en un complex industrial dedicat a la fabricació de sabons i detergents).
- TEXFI, S.A.  (Reforma indústria tèxtil)
- BENCKISER ESPAÑA, S.A. (Obres de reforma i ampliació, càlcul i reforç
  d'estructures, etc., en un complex industrial dedicat a la fabricació de
  sabons i detergents).
- PAPELES REGISTRALES, S.A. (Ampliació entresolat en una indústria de
   registres gràfics)
- GENERAL DE MANIPULADOS PLASTICOS, S.A. (Obres de reforma en
   una indústria de manipulació de materials plàstics)
- SOPAGAL, S.A. (Ampliació d'una planta entresolat en una nau
  magatzem)
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- PROMOCIÓ DE CASES I EDIFICIS, S.A. (Construcció d'entresolats en un
  conjunt de naus magatzem)
- FYTISA, S.A. (Ampliació estació depuradora)
- STANCA, S.L. (Obres de reforma en un edifici industrial)
- GABARRÓ HERMANOS, S.A. (Construcció nous assecadors de fusta)
- RECKITT BENCKISER (ESPAÑA), S.A. (Obres de reforma i ampliació
  d'edificis, construcció de passarel·les, silenciadors, reforços estructurals,
  murs de contenció, etc. en un complex industrial dedicat a la fabricació de
 sabons i detergents).
- ELEKTRA CHIP CARDS, S.A. (Ampliació edifici industrial).

Garatges i Tallers :

- AUTOMÒBILS VILA (FORD)
- COMERCIAL MARTÍ (RENAULT)
- COMERCIAL ALARI (PEGASO)
- TRANPORTES Y EXCAVACIONES RIBERA, S.A.
- STERN MOTOR (MERCEDES)
- TALLCAR, S.L. (SEAT)
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BENZINERES I ACCESSOS DE CARRETERES :

    - ESTACIÓ DE SERVEI GRAN VIA :
Obres de construcció, instal·lacions i accessos, al T.M. de Sabadell.

    - ESTACIÓ DE SERVEI VIÑETA :
Reformes i instal·lacions en estació de servei situada a la Ctra. N-150 de
Montcada a Terrassa, p.k. 10.03, T.M. de Sabadell.

    - ESTACIÓ DE SERVEI AMADO (CAMPSA):
Obres de construcció, instal·lacions i accessos a la Ctra. de Prats de
Lluçanés, T.M. de Sabadell.

    - ESTACIÓ DE SERVEI F. TORRAS (B.P.) :
Obres de construcció instal·lacions i accessos a la Ctra. B-140 de Sabadell
a Mollet, T.M. de Sabadell.

    - ESTACIÓ DE SERVEI ESTADI (CEPSA) :
Obres de construcció, instal·lacions i accessos a la Ctra. de Matadepera,
T.M. de Sabadell.

    - ESTACIÓ DE SERVEI E. ROJAS :
Obres de reforma i millora instal·lacions a la Ctra. N-150 de Montcada a
Terrassa, p.k. 8.00, T.M. de Barberà del Vallès.

    - ESTACIÓ DE SERVEI TORRENT DE REIXAC, S.L. :
Projecte d'accessos a una Estació de Servei situada a la Ctra. de Sant
Adrià a la Roca del Vallès, p.k. 9.500, T.M. de Montcada i Reixac.

    - SHELL ESPAÑA, S.A. :
Projecte d'accessos benzinera situada a la Ctra. N-152 de Barcelona a
Puigcerdà, p.k. 51, T.M. de Centelles.

    - TEULERIA CATALANA, S.A. :
Adequació de l'accés d'un camí a la Ctra. B-151, p.k. 5.76, a Castellbisbal.

    - RUPUBIL, S.A. :
Projecte d'accessos benzinera situada a la Ctra. N-230, al terme municipal
d'Almenar (LLEIDA).
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    - PRODUCTORA DE FUERZAS MOTRICES, S.A. :
Projecte d'accessos a l'estació de servei de la Ctra. C-142 al T.M. de Naut
Aran (La Vall d'Aran/LLEIDA).

    - REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. :
Estació de Servei a la Crta. B-224, al terme municipal de Sant Llorenç
d'Hortons (Direcció).

    - LIT 98, S.L. :
Estació de servei al nucli urbà de Cerdanyola (Projecte bàsic).

    - OSONA DE GAS-OILS, S.L. :
Projecte bàsic d'accessos a l'estació de servei de la Ctra. C-153 de Vic a
Camprodon, p.k. 15.750, al T.M. de SANTA MARIA DE CORCÓ.
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DISSENY I CÀLCUL D'ESTRUCTURES :

Estructures metàl.liques :

    - ADAIBRA, S.A. :
Càlcul de l'estructura per a una torre d'una refineria petroquímica a
Hongria. Estructura formada per tres torres adossades, amb una ocupació
en planta d'aproximadament 12.00 x 3.70 m, amb una alçada de 2 plantes
als cossos extrems i 14 plantes al central, amb una alçada total
d'aproximadament 45 metres.

    - ADAIBRA, S.A. :
Càlcul de l'estructura per a una torre d'una refineria petroquímica a Bèlgica,
CCR. Estructura formada per dues torres adossades, amb una ocupació en
planta d'aprox. 14.00x5.50 m, i unes alçades aprox. 57 i 83 m
respectivament.

     - ADAIBRA, S.A. :
Càlcul de l'estructura per a una torre d'una refineria petroquímica a Bèlgica,
HGHRS. Estructura formada per dos cossos de dues plantes, amb una
ocupació en planta d'aprox. 12.00x9.00 m, i una alçada màxima
d'aproximadament 12 m.

     - UOP SPAIN, S.A. :
Càlcul de l'estructura per a una torre d'una refineria petroquímica a
Tarragona. Estructura formada per tres cossos principals adossats i dos
aïllats, amb una ocupació en planta d'aprox. 12.00x3.70 m, 3.35x3.35 i
4.10x4.10 respectivament, i unes alçades d'aprox. 45m (14 plantes) i 21m
(6 plantes), 10m (3 plantes) i 7m (dos plantes) respectivament.

     - TALLER UNION, S.L. :
Càlcul dels pòrtics de "benvinguda olímpica" per al COOB'92, a situar a
l'Autovia de Castelldefels i a l'Avinguda Diagonal, de 56 i 30 m de llum
respectivament.

     - F. GUARDIA RIERA :
Càlcul estructura de l'Estació d'Autobusos de Terrassa, amb una ocupació
en planta d'aprox. 23.50 x 45.00 m.
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     - ESTRUCTURAS METALICAS SABADELL, S.L. :
Càlcul de l'estructura per a un camp cobert d'aparcament, a la factoria de
SEAT de Martorell, format per dos cossos en forma de L de mides aprox.
28.00x 16.00 i 16.00x8.00 respectivament.

     - F. GUARDIA RIERA :
Càlcul de l'estructura per a dues pèrgoles a la Plaça de la Llibertat de
Gavà.

     - F. GUARDIA RIERA :
Càlcul de l'estructura de l'edifici comercial CONFORAMA al polígon de
Montigalà de Badalona. L'edifici, de forma triangular, ocupa la totalitat d'una
illa.

     - INDUGEST, S.L. :
Càlcul de l'estructura de suport del monument a Lluís Companys, situat a
Cerdanyola. L'escultura té forma de C, amb una alçada màx. aprox. 11 m.

     - AGA, S.A. :
Càlcul de l'estructura d'una passarel·la de vianants sobre la carretera C-
1411, a Castellgalí, amb una llum d'aprox. 32.00 m

     - AGA, S.A. :
Càlcul de l'estructura del polisportiu del carrer de Cartagena a Barcelona.

     - IDOM :
Càlculs estructurals de diverses obres.

     - APUNTALAMIENTOS ANFER, S.L. :
Càlcul dels apuntalaments de murs pantalla amb jàsseres de diversos tipus
per a les obres del Liceu, de l'Estació Depuradora de Torredembarra, del
Triangle de la Plaça Catalunya, etc.

   - IBERING, S.A.
Càlculs estructurals de diverses obres.
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Estructures de formigó armat i pretensat :

     - FERROCIVIL, S.A.:
Càlcul i disseny d'un pont de llosa continua de formigó pretensat, de quatre
vanos de 15 m de llum cadascun, eliminant el pas a nivell actual, sobre
dues línies de RENFE i dues de trens a gran velocitat.

     - PREFABRICATS DEL SOLSONÈS, S.A. :
Càlcul de jàsseres peraltades de formigó armat de 26 a 32 m de llum, per a
intereixos de 5 a 12 m.

     - PREFABRICATS DEL SOLSONÈS, S.A. :
Càlcul de jàsseres tipus TTY-900 i TTY-1100 ("Gaviota"), de formigó
pretensat, per a llums de 13 a 19 m i de 20 a 24 m respectivament.

     - ATYMSA :
Càlcul de l'estructura d'una passarel·la de vianants sobre la carretera C-
1411, a Castellgalí, amb una llum d'aprox. 32.00 m

     - PREFABRICATS MATEU PLANAS, S.A. :
Càlcul dels elements prefabricats de formigó armat per a la construcció de
dipòsits, del sistema ACOTANK, amb pannells d'alçades de 3.20, 4.00,
6.00 i 8.60 m, per a formar qualsevol tipus de diàmetre i amb la possibilitat
de cobertura.

     - BENCKISER ESPAÑA, S.A. :
Anàlisis estructural de l'edifici TORRE 1. Edifici de sis plantes format per
pilars de formigó armat i jàsseres de cantell, amb una ocupació en planta
d'aprox. 21.00x34.00 m.



ESTUDI D’ENGINYERIA VALL, S.L.     N.I.F. B-61.263.679

Borràs, 59, 1r - Telèfon 93 723 16 30 - Fax 93 724 70 90 - 08208 SABADELL

e-mail : estudi@enginyeriavall.com

INSTAL·LACIONS :

Instal·lacions en general :

- Aquest Estudi d'Enginyeria ha projectat i dirigit les corresponents
instal·lacions industrials de tots els edificis relacionats en l'apartat d'edificis
industrials, segons les seves necessitats (electricitat, climatització,
calefacció, aigua sanitària, xarxa de protecció contra incendis, aire
comprimit, gas, vapor, etc.), i a més a més, ha col·laborat en les
instal·lacions d'edificis projectats per altres tècnics que han requerit la seva
col·laboració.

Instal·lacions de Gasos Liquats del Petroli (G.L.P.):

- Diputació de Barcelona :
Parc de Bombers de Granollers
Parc de Bombers de Vic
Parc de Bombers de Torelló
Modificació d’instal·lació de les Llars Mundet

- Ajuntament d'Argentona
- Instal·lacions Esportives del Cercle Sabadellès
- Casa de Colònies Mas Silvestre (Caixa de Sabadell)
- Club Nàutic Ampuriabrava

Calefaccions de Centres Docents :

- Instal·lació elèctrica i de calefacció al Centre d'estudis Vidal i Barraquer
(Sabadell)
- Instal·lació calefacció C.P. Pere Viver (Terrassa)

Centres Assistencials :

- Ampliació de la instal·lació elèctrica a la Clínica Infantil Nen Jesús de
  Sabadell
- Reforma de la instal·lació elèctrica a la Clínica Santa Fè de Sabadell.
- Instal·lació elèctrica a la Mútua Sabadellense de Sabadell.
- Instal·lació elèctrica de la Residència per a gent gran "Germanetes dels
Avis"  de Sabadell.
- Instal·lació generador de vapor i instal·lació elèctrica a la "Quinta de Salud
  la Alianza" de Sabadell.
- Instal·lació de generador de vapor a la "Quinta de Salud la Alianza" de
  Tortosa.
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- Instal·lació elèctrica a la "Clínica Ntra. Sra. de la Salud" de l'Hospital i
Casa de Beneficència de Sabadell.
- Instal·lació de generador de vapor a la Casa de Maternitat de Barcelona.

Instal·lacions Elèctriques d'Edificis Públics :

- Nou edifici de la Diputació de Tarragona.
- Polisportiu de Can Palet-Can Jofresa de l'Ajuntament de Terrassa.
- Polisportiu Santa Eulàlia de l'Ajuntament de Terrassa.
- Polisportiu C.P. Joaquim Ventalló per a l'Ajuntament de Terrassa.
- Instal·lacions elèctriques als següents col·legis Públics de l'Ajuntament de
  Terrassa:

C.P. El Vallès
Salvador Vinyals
Eusebi Cima

Instal·lacions en entitats bancàries :

-   9 Agències del Banc de Bilbao.
- 53 Agències del Banc de Sabadell.
- 34 Agències de la Caixa d'Estalvis de Sabadell.

Instal·lacions per a la Generalitat de Catalunya :

- Instal·lació elèctrica de 17 Parcs de Bombers
- Instal·lacions diverses al Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú
- Llicència Ambiental Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú
- Llicència Ambiental Parc de Bombers de Martorell
- Llicència Ambiental Parc de Bombers de Manresa
- Instal·lació elèctrica de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil
  a Bellaterra (112).
- Reforma de totes les instal·lacions de la Direcció General d'Emergències i
Seguretat Civil a Bellaterra (112).
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Instal·lacions i legalitzacions en Edificis Públics de l'Ajuntament de Ripollet:

- Legalització de la instal·lació elèctrica, del Pla d'Emergència i obtenció de
  la llicència d'activitat del CEIP "DR. GASSÓ I VIDAL" (1999).

- Legalització de la instal·lació elèctrica, del Pla d'Emergència i obtenció de
la  llicència d'activitat del CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS (1999).

- Legalització de la instal·lació elèctrica i obtenció de la llicència d'activitat
del CEIP "JOSEP Ma GINESTA" (2001).

Instal·lacions receptores de gas :

- Instal·lació receptora de gas per a l'edifici de la Companyia d'Aigües de
Sabadell "C.A.S.S.A." (2001).

23/9/2003


