MERITXELL :

EXPERIÈNCIA LABORAL PREVIA

EMPRESA:

Richard Gandia Arquitecte (Tarragona)

PERÍODE:

Juliol 2000 – Agost 2000

FUNCIONS:

Delineació habitatges unifamiliars i col·laboració en elaboració pla parcial

EMPRESA:

A. M. Arquitectes (Barcelona)

PERÍODE:

Febrer 2002 – Maig 2002

FUNCIONS:

Delineació habitatges plurifamiliars

EMPRESA:

Marc Cuixart Arquitecte (Barcelona)

PERÍODE:

Juliol 2002 – Setembre 2002

FUNCIONS:

Delineació projectes disseny d’interiors

EMPRESA:

Jordi Queralt Arquitecte (El Vendrell)

PERÍODE:

Juliol – Agost 2002
Juliol 2002 – Juliol 2003

FUNCIONS:

Elaboració projectes habitatges unifamiliars

EMPRESA:

B. Arquitectura S.L. (Tarragona)

PERÍODE:

Març 2003 – Abril 2010

FUNCIONS:

Col.laboració en la direcció d’obres:
-

Conjunt residencial de 19 habitatges unifamiliars a La Tallada d’Empordà

-

Conjunt de 8 habitatges unifamiliars a Mas d’en Bosch i Jardins de Vilafortuny
(Cambrils).

Projectes d’enderroc:
-

Estructura de murs de càrrega d’obra de fàbrica: Habitatge unifamiliar aïllat a
Tarragona i a Salou.

-

Estructura de formigó: Habitatge unifamiliar entremitgeres al Carrer València núm. 16
de Cambrils.

-

Estructura de murs de pedra i fang: Habitatge unifamiliar entremitgeres al Carrer
Sant Josep, núm.4, de Cambrils i al Carrer Hostalets núm. 25 de La Nou de Gaià.

Projectes i direcció d’obres de reforma:
-

Habitatge unifamiliar entremitgeres al Carrer Hostalets núm. 8 de la Nou de Gaià.

-

Habitatge unifamiliar aïllat a la Urbanització els Munts de Torredembarra.

-

Remodelació interior total d’un habitatge entremitgeres a l’Avinguda Catalunya núm. 5
de la Nou de Gaià.

-

Rehabilitació de l’antiga caserna de la guardia civil a la Torre de la Mora per adecuarla a habitatge unifamiliar.

Projecte bàsic d’edificis d’habitatges:
-

Projecte bàsic d’edifici de 21 habitatges, locals comercials i aparcament a la unitat
d’actuació XXI, residencial rambla de les moreres de creixell (tarragona)

-

Projecte bàsic de tres edificis d’habitatges plurifamiliars de protecció oficial a
Cambrils.

Projecte bàsic i d’execució d’edificis d’habitatges plurifamiliars:
-

Conjunt d’edificis d’habitatges tipus dúplex, 46 al Carrer Verge de Montserrat i 76 a
l’Avinguda Generalitat de Vila-seca.

-

Edifici de 30 habitatges al Carrer de les Creus de Vila-seca.

Projecte i direcció d’obres d’edificis d’habitatges plurifamiliars:
-

Illa d’edifici de 42 habitatges al Carrer Sant Antoni del Morell

-

Conjunt d’edificis d’habitatges tipus dúplex, 46 al Carrer Verge de Montserrat i 76 a
l’Avinguda Generalitat de Vila-seca.

-

Edifici de 30 habitatges d’un i dos dormitoris al Carrer de les Creus de Vila-seca.

-

32 habitatges al Carrer València núm. 16 i 18 de Cambrils .

-

24 habitatges, amb piscina i garatge, per la promotora Vallehermoso al PPR1 de
Salou.

-

Edifici de 2 habitatges a l’Avinguda Catalunya núm. 5 de La Nou de Gaià.

-

Edificis integrats al casc antic: edifici de 3 habitatges a la Plaça Espanya de Cambrils i
de 7 habitatges al Carrer Sant Josep núm.4 de Cambrils.

Projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres d’habitatges unifamiliars:
-

Habitatge unifamiliar entremitgeres a la Nou de Gaià

-

Habitatge unifamiliar aïllat al Carrer Mestral, núm. 11, Urbanització el Tancat de
Falset

Habitatges amb disseny d’acabats interiors i de mobiliari:
-

Projecte d’edifici d’habitatges de luxe a Salou. Direcció de l’obra i assessorament
interiorisme.

-

Projecte, direcció d’obra i interiorisme d’habitatge unifamiliar entremitgeres al Carrer
dels Cossis núm. 10 de Tarragona

Hoteleria:
-

Detalls i plànols d’obra d’hotel de La Palma Resort a Fuencaliente, La Palma (Illes
Canaries)

-

Avantprojecte d’aparthotel per a la gent gran a les Termes de Montbrió.

-

Avantprojecte de hotel de 4 estrelles amb centre de submarinisme a “Las Hoyas”, La
Palma (Illes Canaries)

-

Projecte bàsic d’apart-hotel de 48 apartaments al Carrer August Renoir a Cambrils

-

Col.locació de plataformes per a aparells d’aire acondicionat en cobertes d’hotels

-

Reforma de la planta baixa (recepció, accés i restaurant) i incorporación en la planta
coberta d’una zona chill-out a l’Hotel Platjador de Sitges.

-

Reforma de la recepció i bar en planta baixa del Hotel El Galeón de Sitges.

-

Projecte de casa rural a Poboleda (Lleida).

-

Projecte de casa rural a Falset.

-

Enderroc, reforma I adequació de diferents edificis de serveis del Camping Torre de la
Mora.

Ús serveis:
-

Remodelació interior d’edifici d’oficines a Altafulla.

-

Projecte d’activitat annex III d’una bar a la Riera de Gaià.

-

Projecte d’adequació de nau industrial per escola de ball a Altafulla i projecte
d’activitat (Annex II.2)

Ús industrial:
-

Nau industrial per a empresa constructora amb oficines i espai de magatzem de
maquinària al Polígon l’Alba de Vila-seca

Planejament Urbanístic:
- Pla especial Camping Torre de la Mora.
Espai públic:
-

Remodelació de la Plaça de l’Ajuntament de Puigcerdà (1er premi concurs)

