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1. Medi Ambient
1.1 Residus
Nou contracte de residus
• Implantació del nou servei de recollida de residus.
• Inici del servei de recollida de restes de poda d’origen domiciliari.
• Desplegament del nou servei de recollida de residus porta a porta al centre vila.

Calendari domèstic zona
porta a porta.

•

•
•

Campanya “Detalls que importen” consistent en diferents campanyes
informatives del nou servei de recollida ( campanya específica del porta a porta
domèstic, campanya específica sector comercial i campanya genèrica
adreçada a tota la població)
Creació d’una pàgina web sobre el servei de recollida d’escombraries.
Edició de material informatiu:
 Edició carta genèrica presentació del nou servei a tots els ciutadans
 Edició banderoles i opis de presentació del nou servei.
 Targetó informatiu sobre el servei de recollida d’oli.
 Calendari magnètic per al servei de recollida comercial.
 Creació d’una falca de ràdio per a la recollida comercial.
 Calendari magnètic per al servei de recollida domèstica porta a porta.
 Roll up informatiu del punt de repartiment de material per al porta a porta
domèstic.
 Edició carta informativa de la implantació del servei de porta a porta
domèstic.

Imatges d’elements de la campanya del servei de recollida de residus.
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Campanya als comerciants
• Campanya de sensibilització i inspeccions a establiments comercials i punts
negres de la via pública de Calella, Llafranc i Tamariu mitjançant un Agent
Cívic des de finals de juny a agost. S’han realitzat 28 inspeccions amb un total
de 84 hores. L’objectiu de la campanya és incrementar la recollida selectiva i
per part dels establiments i millorar la imatge de la via pública.
• Edició d’un calendari imantat per als establiments adherits al servei de
recollides comercials.
• 2 sessions de formació sobre residus adreçades a establiments comercials.
Deixalleria
• Servei mensual de deixalleria mòbil a Llofriu, amb un total de 51 usuaris atesos
i 900 kg de residus recollits.
• 7 visites guiades per a escolars a la Deixalleria Municipal.

Foto: sessió de formació a comerços
•
•
•
•
•

2 sessió formatives en matèria de medi ambient i reciclatge en el marc del
Programa d’acollida de persones nouvingudes (Palafrugell Acull).
Participació a la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb l’organització
del Taller Fem sabó d’oli reciclat el 19 de novembre. A càrrec de Rocamare
Educació Ambiental.
Durant el 2016 un total de 107 veïns s’han beneficiat de la bonificació de la taxa
d’escombraries per fer ús de la deixalleria municipal.
Disseny d’un projecte de millora de la gestió de restes vegetals per a ser
implantat durant els anys 2017 i 2018, que ha obtingut un ajut de l’Agència de
Residus de Catalunya per import de 13.224 €
Disseny d’un projecte de prevenció de residus municipals a través del foment
de l’aprofitament dels aliments, que ha obtingut un ajut de l’Agència de Residus
de Catalunya per import de 7.239,67 €

1.2 Compostatge
•

Inscripció de 40 nous compostaires (9 particulars i 31 dels horts comunitaris de
Les Arenes). Amb aquestes noves incorporacions que representen un
increment del 13,3 % respecte l’any anterior ja són 340 els compostadors en
funcionament a Palafrugell.
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El 2016 un total de 46 persones s’han beneficiat d’un reducció en la taxa
d’escombraries per implantar en les seves llars el compostatge casolà
Realització de 69 visites d’assessorament sobre compostatge.

Foto: Formació a compostaires dels horts comunitaris Les Arenes

1.3 Plagues
•
•
•
•
•
•

•

Contractació del nou servei de control de plagues el qual va entrar en vigor l’1
de juliol de 2016. Adjudicat a l’empresa Stop Plagues.
Desratització i desinsectació periòdica en equipaments municipals.
Desratització preventiva regular a rieres, i clavegueram de la zona centre vila i
també de les zones centre de Calella, Llafranc i Tamariu.
Control de la població de coloms mitjançant captures regulars (272 coloms i
259 tórtores capturats).
Accions puntuals per problemes amb nius de gavians en teulades (3 nius
retirats) i recollida d’un gavià ferit en una platja; actuacions amb vespes (2
actuacions), rates (13), paneroles (2), formigues (1) i mosquits (1).
Campanya de prevenció del mosquit tigre amb tractaments antilarvaris als
embornals de risc. Els embornals de risc són aquells en que acumulen aigua a
l’interior per evitar la sortida de males olors procedents del clavegueram i estan
distribuïts per tot el municipi. (5 tractaments, de maig a setembre).
S’ha obtingut un ajut
per part de la Diputació de Girona de 15.455,25 € per al control de plagues
urbanes.
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Exemplar de xoriguer que va entrar en
una gàbia de captura de coloms.

1.4 Animals de companyia
L’Ajuntament té signat un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la
recollida de gossos abandonats a la via pública. El 2016 s’han recollit un total de 206
gossos.
S’ha actuat en 9 colònies de gats ferals (3 a Palafrugell, 4 a Calella i 2 a Llafranc).
Aquestes actuacions tenen com a objectius les captures, esterilitzacions, control
veterinari, eutanàsia si cal, i informació/sensibilització a veïns afectats i persones que
alimenten gats a la via pública.

1.5 Medi natural i prevenció d’incendis
1.5.1 Medi natural
•
•
•

•

Treballs de control i eliminació d’espècies invasores a l’entorn de la cala
Pedrosa. Les espècies sobre les que s’ha actuat són l’acant (Acanthus mollis) i
la tradescantia (Tradescatia fluminensis)
Localització i valoració per a l’eliminació dels poblaments de l’espècie invasora
Opuntia aurantica situats al paratge del Cap de Gall.
Planificació i valoració dels treballs de millora i ordenació de l’entorn de la Cala
Marquesa, consistents en la instal·lació d’una barana, la senyalització del traçat
del camí, instal·lació de graons de fusta en trams amb major pendent i dirigir
l’escorrentia per alentir-ne el deteriorament.
Passejada guiada pel
camí de ronda entre Calella i Llafranc sobre espècies invasores amb els
alumnes del Pla de Transició al Treball de Jardineria. Es va realitzar el 8 de
juny i hi van assistir 8 alumnes.

1.5.2 Prevenció incendis
•

Adequació del plànol de delimitació de les franges perimetrals de protecció
contra incendis als canvis produïts per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Aquesta
normativa introdueix la obligació de que les edificacions, nuclis de població i
instal·lacions aillades situades en terrenys forestals, tinguin una franja
perimetral de protecció amb la vegetació aclarida. Fins ara la obligació era per
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les urbanitzacions aillades (en el cas de Palafrugell, es considerava Tamariu,
Llafranc i Calella).
Tramitació decrets obertura i tancament accés motoritzat camí de l’Espai
d’Interès Natural (EIN) Castell-Cap Roig. El tancament s’efectua
coordinadament amb els ajuntaments de Palamós i Mont-ras i la Generalitat de
Catalunya per tal de garantir l’accés dels serveis d’emergències i preservar els
valors naturals de l’espai en moments d’elevada freqüentació. L’any 2016 es va
tancar des del dia 10 de juny fins al 26 de setembre.

1.6 Aigua i salut pública
•
•
•
•
•

Tramitació d’ajuts a Dipsalut d’avaluació higiènica i sanitària de les platges.
Coordinació/comunicació pels treballs d’inspecció que es realitzen.
Legionel·la dutxes i rentapeus: neteja i desinfecció i control analític.
Salubritat de les sorres i plataformes de les dutxes/rentapeus.
Tramitació d’ajuts dins el Catàleg de Serveis de Dipsalut del programa
d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic. Concedida, en espècie.
Avaluació higiènica i sanitària en les piscines d’ús públic de 7 instal·lacions
ubicades al municipi, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris i
personal que treballa en aquestes instal·lacions.

1.7 Qualitat ambiental del litoral i platges
•
•
•

•
•
•
•
•

Obtenció del distintiu Bandera Blava a les tres platges per a les quals es va
presentar candidatura (Tamariu, Llafranc i Canadell).
2 sortides a la platja de Tamariu de descoberta del medi litoral amb els alumnes
participants al Casal d’Estiu de l’Àrea de Joventut.
El 10 de setembre de 2016 es va organitzar una activitat de neteja del fons
marí a Calella (platja del Port Pelegrí) i Llafranc, amb una participació de 13
submarinistes dels diferents centres d’immersió col·laboradors. Es van recollir
16 Kg de residus.
Exposició fotogràfica sobre els valors del fons marí i les praderies de posidònia
al Centre Municipal d’Educació durant els mesos d’estiu.
Col·laboració amb el departament de Medi Natural de la Generalitat per la
retirada de morts de fondeig en desús i amb afectació sobre la posidònia
oceànica a Calella.
Control de la qualitat de la sorra en el transvasament de sorra a la platja de
Llafranc.
Incorporació de criteris ambientals en els plecs de clàusules per la licitació dels
serveis a les platges i zona maritimoterrestre.
Durant l’estiu s’han dut a terme accions de control mitjançant el programa de
suport a la gestió de la salubritat a les platges de la Diputació de Girona. Es
controla la presència de legionel·la a dutxes i rentapeus i de microorganismes
patògens i fongs a les plataformes de les dutxes i la sorra.
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Participants en la neteja del fons
marí.

1.8 Energia
•
•
•
•

•

•

•

Verificació i validació de les factures de gas, aigua i electricitat.
Assessorament tècnic en la redacció de plecs de prescripcions tècniques de
manteniment i canvi d’enllumenat
Membre de la comissió de seguiment del subministrament d’aigua potable
municipal.
Renovació de l’adhesió al contracte marc de l’associació catalana de municipis
(ACM) i Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), que regula el
procediment derivat del subministrament d’energia elèctrica, amb un resultat
esperat d’una disminució d’un 10% del cost global, aproximadament 90.000 €.
Estudis, propostes , anàlisis i valoracions d’accions per optimitzar la despesa
energètica municipal. Principals projectes realitzats:
o Aplicacions d’accions de millora i instal·lació d’una bateria de
condensadors al Museu del Suro per estalviar un 40% de la despesa
elèctrica prevista, aprox. 20.000 €.
o Canvi de lluminàries al pavelló de patinatge per focus tipus led, per
adaptar la qualitat llumínica al nivell requerit pel correcte
desenvolupament del joc, i reduir la despesa elèctrica un 36%,
equivalent a un estalvi anual de 3.200 €.
o Inici del projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP Torres
Jonama. L’estalvi previst en combustible es de 16.000 €/any equivalent
a una reducció del 80%, i addicionalment genera una reducció de 55 Tn
d’emissions de CO2. Aquest projecte es cofinançat per la Diputació de
Girona.
o Inspeccions d’instal·lacions tèrmiques i elèctriques per a optimitzar-ne
l’eficiència energètica.
S’ha redactat un avantprojecte per a la instal·lació d’una xarxa de calor formada
per una instal·lació tèrmica de biomassa que abasteix a diversos equipaments
dins de la zona esportiva de Palafrugell, concretament la piscina, el pavelló de
patinatge i el pavelló poliesportiu.
La previsió de reducció de la despesa en combustible al final del projecte es un
42%,equivalent a 45.000 €/any i addicionalment una reducció de 343 Tn
corresponents a emissions de C0 2. Per a la primera fase d’aquest projecte s’ha
obtingut (atorgada al 2017) una subvenció al fons FEDER per un import de
433.141’91€.
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Disseny d’una estratègia de millora de l’eficiència energètica i reduccions de
CO 2 , i el foment de la mobilitat urbana sostenible, que inclou actuacions com la
instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, calderes de biomassa,
sistemes basats en smart city i optimització d’instal·lacions existents. Aquest
projecte s’ha presentat a la convocatòria d’ajuts de fons FEDER EDUSI.

Evolució Energia
El total de despesa municipal gestionada es de 970.054’14 €, desglossada en dues
despeses i un ingrés. La primera despesa correspon a la part elèctrica i una segona
correspon a la part de gas. El ingrés correspon a la venda d’energia d’origen
fotovoltaic.
L’evolució de la despesa mensual d’electricitat, recollint els 239 quadres de propietat
municipal, i seguint les dates d’emissió de factures, i amb un total anual 896.273,25 €,
es la mostrada al següent gràfic:
Evolució de la despesa mensal d'electricitat s/ dates de factures (€)
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L’evolució de la despesa mensual de les 11 escomeses de gas natural, seguint les
dates d’emissió de factures, i amb un total anual de 82.552’57 €, es:
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Evolució de la despesa mensal de gas s/ dates de factures (€)
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L’ajuntament disposa d’una instal·lació de plaques solars, formada per 108 plaques,
una superfície coberta de 141,48 m2 i una potència pic de 19,44 kW, ubicada al sostre
de l’escola bressol els Bellugets, on tota l’energia generada s’introdueix a la xarxa i
que enguany ha proporcionat uns ingressos de 8.771,68 €.
Evolució de ingresos mensal de fotovoltaica s/ dates de factures (€)
1.800

1.500

1.200

900

600

300

0
GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DES

El balanç net anual d’energia activa consumida en kWh, seguint les dates d’emissió de
les factures d’electricitat i gas, es de 6.825.567, amb els següents orígens:





5.244.307 d’aprovisionament a les escomeses elèctriques (veure columnes
vermelles al següent gràfic)
1.630.643 d’aprovisionament a les escomeses de gas (columnes grogues)
49.383 de subministrament a xarxa d’origen fotovoltaic (petites columnes
verdes)
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Balanç net d'energia consumida kWh (electricitat i gas)
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El detall del cost d’electricitat i gas, per sub-tipologia de consum, es el següent:

Enllumenat Públic
Esportiu
Educatiu
Cultural
Administratiu
D'altres
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1.9 Atenció ciutadana

Neteges forestals
Camins de ronda
Residus
i
contenidors
Plagues
Arbres
i
enjardinament
Neteges rieres
Sanitat ambiental
Animals domèstics
Animals salvatges
Platges
Crema de restes
vegetals
Altres
TOTAL

2014
7
-

2015
3
-

2016
3

17

9

32

6

11

7

4

2

0

1
3
3
1
1

2
-

1
4
2
0
0

12

4

0

55

31

1
50

1.10 Indicadors
Residus:
-

Oferir un servei accessible als usuaris

Habitants per punt
de recollida de
residus

2014

2015

2016

Vidre

162,91

163,57

64,03

Paper/cartró

162,91

163,57

64,03

Envasos

55,63

55,85

64,03

Fracció orgànica

51,83

52,05

64,03

No selectiva (resta)

51,83

52,05

64,03

11.403,50

11.450,00

4.571,80

Oli de cuina
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% d’utilització de la
deixalleria
Nombre d’entrades
totals/població

2014

2015

2016

32,96%

27,53%

63,71%*

* La diferència en el nombre d’entrades s’atribuible al canvi d’empresa gestora i sistema de recompte.

-

Assolir uns nivells adequats de recollida selectiva

% de la recollida
selectiva sobre el
total de recollida de
residus

2014

2015

2016

Vidre

6,06%

5,21%

5,25%

Paper/cartró

4,55%

3,58%

5,70%

Envasos

3,83%

3,39%

4,33%

Fracció orgànica

12,26%

11,87%

12,33%

2014

2015

2016

Vidre

39,78

34,70

35,39

Paper/cartró

29,90

23,81

38,36

Envasos

25,14

22,53

29,13

Fracció orgànica

80,49

78,98

83,03

Voluminosos

14,54

16,22

20,15

No selectiva (resta)

393,87

397,18

371,57

Deixalleria

127,22

120,08

111,15

Kg recollits
habitant i any

per
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Recursos utilitzats
2014

2015

2016

Despesa corrent en
recollida de residus per
habitant

104,19 €

104,65 €

97,11 €

Despesa corrent en
recollida de residus per
tona recollida (no inclou
deixalleria)

0,18 €

0,18 €

0,17 €

Servei de recollides comercials i d’inspecció
Establiments donats d’alta al servei de recollides
comercials
Nombre visites
a establiments inspeccions i
informatives
Nombre avisos per incompliment ordenança residus

945

Nombre actes denúncia emeses

60

675
26

Ús del servei de recollida de residus domèstics porta a porta
Total habitatges en l’àmbit de recollida porta a porta

1991

% habitatges que han recollit el kit de recollida*

62,12 %

Mitjana d’usuaris per dia que han tret el cubell marró *

111

Mitjana d’usuaris per dia que han tret el cubell blanc*

121

* Dades des de la data d’implantació del servei (juliol) a desembre 2016

Sol·licitud de bonificacions per residus

Bonificacions de la taxa de residus per
ús deixalleria i/o compostatge aprovades
durant l’any.

2014

2015

2016

112

175

153

2014

2015

2016

2,83

0,52

0.26

Inversió en conservació de la biodiversitat

€/habitant destinats a projectes
protecció del medi natural

de
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Tones de residus recollits segons tipologia (I)

10.000
9.000
8.000

2014

7.000
2015

6.000
5.000

2016

4.000
3.000
2.000
1.000

Poda

Rebuig

Matèria
orgànica

0

Tones de residus recollits segons tipologia (II)
1.000
900
800

2014

700
600

2015

500
400

2016

300
200

Fusta

Voluminós

Envasos

Vidre

Cartró

0

Runa

100

Tones de residus recollits segons tipologia (III)
90
80
70
60
2014

50
40

2015

30
2016

20

Altres

Residus
especials

Vidre pla

Vidre armat

Residus
d'aparells
elèctrics

Matalassos

Roba usada

0

Ferralla

10

*Altres: olis vegetals, porexpan, pneumàtics, piles

14

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit de Territori
Medi Ambient

Memòria 2016

Evolució tones rebuig i Residus Municipals
20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rebuig

2012

2013

2014

2015*

2016

Total Residus Municipals

Nombre d'entrades a la deixalleria municipal

16000
14000
6346
12000
10000

3579
3821

8000
6000
4000

8722
6475

5213

2000
0
2014

2015
Particulars

2016

Empreses i brigades municipals

* La diferència en el nombre d’entrades s’atribuible al canvi d’empresa gestora i sistema de recompte.

Nombre de compostadors en ús

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
2014

2015

2016
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1.11. Actuacions de futur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fer una campanya per incrementar la utilització del servei de recollida de
trastos amb cita prèvia.
Completar la implantació dels serveis de recollida (sistema de gestió de les
dades del servei, recollia al mercat setmanal).
Aprovar el plànol de delimitació de les franges perimetrals de protecció contra
incendis i el reglament del servei públic de prevenció d’incendis.
Adequació d’un tram del camí de Ronda entre Cala Marquesa i la punta des
Banc
Eliminació d’ailants al tram final de la Riera de la Pedrosa.
Seguiment i finalització de la instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP
Torres Jonama.
Instal·lar una xarxa de calor alimentada amb biomassa a la zona esportiva.
Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Seguiment d’inspeccions periòdiques dels béns mobles en termes d’eficiència
energètica.
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1.Serveis Municipals
1.1 Atenció ciutadana
El servei d’atenció ciutadana de l’àrea de Serveis Municipals té com objectiu satisfer les
demandes d’informació sobre la vila i atendre les queixes i els suggeriments sobre l’estat de la
via pública.
Els serveis que s’ofereixen són:
•

•

•
•
•

Obtenir informació sobre tràmits i gestions relacionats amb l’àrea de Serveis Municipals tals
com les ocupacions de via pública dels establiments, petició de material municipal per a la
celebració d’actes i festes al carrer, instal·lació de circs i firaires, permisos per realitzar
gravacions o filmacions, instal·lació de banderoles i pancartes ...
Tramitar qualsevol incidència o desperfecte a la via pública tals com fanals fosos, papereres
desbordades, mobiliari urbà trencat, incidències amb la neteja dels carrers, estat de les
voreres i dels ferms asfàltics, parcs infantils, estat de les zones verdes, xarxes de
sanejament ....
Qualsevol incidència en el manteniment del Cementiri Municipal.
Qualsevol incidència amb l’Escorxador Municipal
Informació sobre la gestió del Projecte d’ordenació de les platges de Palafrugell (Pla d’Usos
i Serveis).

1.2 Enllumenat
Des de l’àrea de Serveis Municipals es duu a terme el control i la gestió de l’enllumenat públic i
la xarxa semafòrica. Mensualment es confecciona un inventari dels diferents punts de llum de la
xarxa de l’enllumenat públic que cal substituir per diferents motius, ja sigui a causa de
trencaments per col·lisions de vehicles, per actes de vandalisme, per robatori o per envelliment.
L’empresa concessionària del manteniment de la xarxa de l’enllumenat públic és Enllumenats
Costa Brava, S.L.
Les millores durant el transcurs de l’any 2016 han estat les següents:
•

•
•
•
•
•
•
•

Substitució dels punts de llum dels carrers Emilia Pardo Bazan, Puig i Cadafalch, Torroella,
plaça Josep Pallach, Torre dels Moros, Sant Sebastià, General Castaños, sector Les
Palmeres, plaça de la Punxa, Tordera, Riera, Ample, Calonge, Banyoles, Blas de Otero,
Escoles, Golfet i Tres Pins.
Instal·lació de bàculs al passatge de Teresa Ferrer de Calella.
Instal·lació de diferencials i cables del punt de llum de l’Alt Camp.
Instal·lació de 9 balises de llum al carrer de Vicenç Roure i Armadà.
Substació en els punts de llum del paratge de la Portalada i del paratge del Cap de Gall.
Canvi de les òptiques del semàfor situat al carrer Pi i Margall.
Reposició de línies per robatori en el carrer de la Llum.
Substitució de dos trams d’enllumenat en el carrer Ullastres.
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Adquisició de garlandes de Nadal per instal·lar-les en els carrers Ample i Torroella.
Substitució de bàculs d’enllumenat públic del carrer Lluís Companys per braços de paret.
Substitució de tres bàculs de la xarxa d’enllumenat públic del carrer Ample entre Miquel
Hernández i Frederic Martí i Carreres.
Substitució de dos bàculs de la xarxa d’enllumenat públic del carrer Torres Jonama, entre el
carrer Estret i la plaça 11 de març.
Renovació de la xarxa d’enllumenat del carrer de Ramon Marquet.
Intervenció de millora de la xarxa d’enllumenat dels carrers de Solàrium i Camèlia,
mitjançant la retirada dels suports que estaven al mig de la vorera i instal·lant braços de
façana.
Intervenció de millora a la xarxa d’enllumenat del Camp d’en Prats, davant de l’escola
Vedruna, procedint al soterrament del cablejat aeri que passava per la façana del centre.
Substitució de l’enllumenat públic de la plaça de Joan Corominas i Vigneaux.

Alta de subministrament d’enllumenat al carrer del Coral de Llafranc, per repartir la càrrega
de la xarxa d’enllumenat públic i reduir avaries.
Ampliació de la xarxa d’enllumenat de la plaça de la Punxa (3 llumeneres més).
Substitució de les llumeneres de la Creu Roquinyola de Palafrugell.
Adjudicació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de l’enllumenat
públic.

1.3 Conservació i manteniment de la via pública
Les empreses que gestionen el manteniment i la conservació de la via pública són:
PERE GIRALT SAGRERA S.A., manteniment de mobiliari, paviments dels carrers, voreres i
senyalització vertical. Muntatge d’infraestructures per a festes i actes al carrer.
L’empresa mixta d’AIGÜES COSTA BRAVA S.A. té el contracte del manteniment dels EBARS
(estacions de bombeig d’aigües residuals)
SOREA, neteja de xarxes d’aigües residuals i pluvials del municipi.
Tanmateix s’efectuen reparacions de fusteria, serralleria, pintura, instal·lacions, mitjançant
personal propi (pintor, lampista) o bé contractant industrials.
Les actuacions específiques executades en el transcurs de l’any 2016 són les següents:

Mobiliari urbà

19

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit de Territori
Serveis Municipals

•
•
•
•
•
•
•

Memòria 2016

Substitució de les papereres del passeig del Mar de Tamariu, per unes altres de doble
capacitat.
Col·locació de papereres als carrers Andalusia i Martí Jordi Frigola.
Construcció de bancs de formigó a la zona d’esbarjo infantil de la plaça dels Esports, per a
substituir els de planxa metàl·lica.
Construcció de bancs de formigó colorejat al parc urbà de la Sauleda per substituir els de
fusta.
Adquisició de 5 bancs model Gavarres per al bosc de missa en el carrer de la Riera de
Tamariu.
Subministrament i instal·lació de jocs infantils al parc de la Bòbila Nova (plaça d’Antonio
Miguel).
Treballs de millora de la pintura de l’estructura metàl·lica de la plaça dels Forns de la Bòbila
Vella.

Parcs i zones d’esbarjo
•
•
•

•

Treballs de millora de la pintura de la zona d’esbarjo de la Plaça Sant Jordi.
Substitució del tancament de l’entorn de la pista esportiva del parc urbà de la Sauleda, per
un altre més robust. Inversió 3.812 €.
Construcció d’un nou tancament al perímetre de la zona d’esbarjo infantil del carrer del Port
Pelegrí de Calella. Inversió. 2.584 €.

Instal·lació de tanca a la zona d’esbarjo infantil de la plaça 11 de març. Inversió: 1.704,21 €
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•

Instal·lació de paviment de cautxú a la zona de jocs de l’Avinguda de Josep Pla. Inversió:
6.829,54 €

•

Subministrament de porteries de futbol per a la nova zona esportiva del costat de
l’aparcament del carrer Daró.

Voreres
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenció de millora en les voreres de la Ronda del Coral, del carrer de Ramon Marquet,
Berenguer Mallol, Virgili, Farena, Almogàvers, Foranell, Far, Brisa i Migjorn de Llafranc.
Intervenció de millora a les voreres dels carrers Joaquim Costa, Urgell, Emília Pardo Bazan
i carrer Ample a l’alçada de la plaça de l’esport de Palafrugell
Adaptació de la vorera al codi d’accessibilitat: adaptació dels passos de vianants de l’inici
del carrer Ample i del carrer Torres Jonama cruïlla amb carrer Estret.
Intervenció de millora de les voreres de l’avinguda de Baldomer Gili i Roig i Josep
Tarradellas, Golfet i Cap de Planes de Calella.

Reforma de la vorera del començament del carrer del Cant dels Ocells, des l’avinguda de la
Costa Brava.
Intervenció de millora a les voreres dels carrer Ample, plaça Frederica Montseny, Sant
Pere, Pi Margall.
Adaptació de tots els passos de vianants de les Avingudes de Joan Pericot, Baldomer Gili
Roig i Antoni J. Rovira, al codi d’accessibilitat (rebaixat de la vorera).
Intervenció de millora a les voreres del carrer de Cala Marquesa, Illa Negra de Tamariu.
Intervenció de millora a les voreres del carrer Anselm Clavé, de Cases Noves a Francesc
Alsius.
Intervenció de millora a les voreres del carrer Intervenció de millora de voreres del carrer
Fra Maura i Ametller.
Intervenció de millora de les voreres del carrer Ullastres i Port de la Malaespina d’Aigua
Xelida.
Renovació de la rigola de la vorera del carrer de Sant Joan.
Adaptació de quatre passos de vianants al codi d’accessibilitat al carrer de Barris i Buixó.
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Serralleria
•
•
•
•
•

Instal·lació d’una barana de protecció al mur de la zona verda del passeig dels Canyers (a
sota de l’hotel Sant Roc).
Instal·lació de nou tram de barana de protecció del final del passeig del Mar de Tamariu.
Fabricació i muntatge d’una barana d’acer inoxidable al carrer Calonge.
Confecció i instal·lació d’una barana a les escales d’accés a la platja del Port Bo de Calella.
Instal·lació de noves baranes d’acer inoxidable a les escales del carrer del Noi Gran i a les
escales que baixen a la platja dels Canyers.

Escales
•

Reforma de les escales de Joaquim Mir de Tamariu.

Ferms asfàltics
•
•
•

Reforç de ferm asfàltic a l’avinguda de Josep Pla.
Eliminació de deformacions del ferm asfàltic (provocades per les arrels dels arbres), al
carrer del Dofí, Vinya Vella i Mar Cantàbric.
Eliminació de bonys asfalt carretera vella de Calella i carretera del Far de Sant Sebastià.

Xarxa de sanejament
•
•

Intervenció de millora de la xarxa de sanejament que va del carrer de la Brisa al carrer de
Paraguai. Encamisat interior de la canonada.
Treballs de millora de la xarxa de sanejament de la riera de Llafranc, a fi i efecte d’equilibrar
el cabal i reduir la pressió que provocava desbordaments en situacions de pluja intensa.

Xarxa de pluvials
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenció de millora a la xarxa de recollida d’aigües plujanes de la plaça de les Palmeres.
Millora de la xarxa de recollida de pluvials del carrer de Pella i Forgas i del carrer de la
Rascassa.
Substitució de la xarxa de pluvials del carrer de la Tarongeta, tram des de Pompeu Fabra
fins al carrer Alfons XII, la qual estava mal executada, en contrapendent, provocant
disfuncions i inundacions.
Connexió de la xarxa de pluvials de la plaça de l’Esport amb la xarxa de pluvials de
l’avinguda d’Espanya.
Connexió de la xarxa de recollida d’aigües pluvials de la plaça de l’Esport a la xarxa de
l’avinguda d’Espanya.
Construcció d’un interceptor de pluvials a la plaça de Josep Pallach.
Renovació de l’interceptor de pluvials existent al final del carrer de Monturiol amb Francesc
de Blanes.
Construcció d’un interceptor de recollida d’aigües pluvials al carrer de la Brisa.
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1.4 Platges
L’àrea de Serveis Municipals confecciona el Pla de distribució d’Usos i Serveis de Temporada
de les platges de Calella, Llafranc i Tamariu amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya que és qui té la competència del domini públic
marítimoterrestre.
En aquest pla de distribució s’inclouen tots els serveis de platges tals com: boies, caiacs,
hamaques, terrasses de bars i restaurants, varadors, canals per a les embarcacions, lavabos,
rentapeus, passeres d’accés, ....
A l’inici de cada temporada d’estiu l’àrea de Serveis Municipals gestiona la posta a punt dels
serveis de les platges, el detall és el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Col·locació de les escales a la platja de Tamariu
Col·locació de les passeres a les platges de Llafranc, Canadell i Tamariu.
Instal·lació dels rentapeus a les platges de Llafranc i Tamariu.
Instal·lació de la barrera en el carrer de la Riera de Tamariu.
Connexió de les escomeses pels lavabos de les platges.
Col·locació, posta a punt i connexió de les dutxes.
Anivellació de la sorra de la platja de Tamariu i Canadell
Neteges a fons de les sorres de les platges.
Instal·lació de les papereres a totes les platges.
LLoguer dels lavabos públics de les platges de Llafranc, Tamariu i Canadell
Anivellar terrenys i col·locar taulons per a la instal·lació de la Creu Roja i WC de les platges.
Instal·lació dels indicadors de les platges.
Col·locació dels pictogrames, horaris i indicadors dels lavabos públics.
Col·locació de les torres de vigilància de la Creu Roja i les casetes de la Creu Roja.
Col·locació de la Biblioplatja a Tamariu.
Col·locació dels cendrers a les platges.

Altres actuacions:
• Substitució dels contenidors de selectiva de les platges per uns mòduls de fusta tractada.
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1.5 Manteniment edificis municipals
La gestió del manteniment dels edificis municipals és portada a terme per l’àrea de Serveis
Municipals. Els serveis contractats són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instal·lacions contra incendis (extintors).
Sistemes de seguretat (alarmes).
Manteniment d’instal·lacions de climatització, electricitat, aigua, telefonia, sanejament i
altres.
Manteniment extinció d’incendis de la campana de fums de la cuina de l’escola Carrilet i de
l’escola Pi Verd.
Control i prevenció de la legionel·la a les escoles Barceló i Matas, Torres Jonama,
Belluguets, Tomanyí i Policia Local amb l’empresa TRAMAT.
Manteniment de les instal·lacions tèrmiques de plaques solars de la Llar d’Infants Tomanyí
amb l’empresa SOLICLIMA.
Manteniment de les portes automàtiques de les peixateries, carnisseries i biblioteca amb
l’empresa ACCÉS RAPID.
Manteniment de la jardineria dels edificis municipals amb l’empresa Centre de Cultius
Tramuntana.
Manteniment d’ascensors
Neteja de dependències
Pintura de dependències.

En el transcurs de l’any 2016 s’han portat a terme les següents actuacions de manteniment a
les diferents àrees:
Llars d’infants
• Tomanyí: Intervenció de millora al jardí consistent en l’eliminació de la tanca de xiprer, la
renovació del tancament exterior que dóna al passatge de Dolors Aleu i la instal·lació de la
il·luminació de l’accés del recinte.
• Tomanyí: Modificació de la xarxa de reg automàtic del jardí per ampliació de zona de gespa
a l’accés principal.
• Belluguets: Reparació del paviment de linòleum.
Escoles Municipals
• Substitució de la tanca perimetral, per la façana Nord del pati de l’escola Barcelo i Matas
• Subministrament i instal·lació de nou umbracle pel pati de P3 de l’escola Barceló i Matas
• Substitució de la tanca perimetral, per la banda del passeig Migdia de l’escola Torres
Jonama
• Treballs de retirada de 3 exemplars de palmera, atacats pel morrut de l’escola Torres
Jonama
• Instal·lació de barana de seguretat als accessos de l’escola Pi Verd.
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• Restauració de les cadires de la Sala de Juntes de l’Ajuntament
• Substitució de les canonades de calefacció de la planta baixa de Serveis Socials per
envelliment i oxidació del circuit existent, que provocava fuites i pèrdua de pressió a la
instal·lació.
• Intervenció de millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials del pati de la Biblioteca que
dóna al carrer de Josep Martí Clarà “Bepes”.
• Substitució del paviment de linòleum i del paviment sintètic de PVC de l’Àrea de
Recaptació.
• Substitució dels tancaments exteriors de l’Àrea de Recaptació. Obres subvencionades en
un 25% per la Diputació de Girona.
• Instal·lació d’alarma anti-intrusió a l’edifici dels Ametllers.
• Substitució de transformadors d’intensitat de les escomeses de baixa tensió de les
dependències municipals següents: Teatre, Ajuntament i Estadi municipal, per tal de poder
reduir la potencia elèctrica contractada.
• Intervenció de reparació del paviment de linòleum de la sala infantil de la biblioteca
municipal.
• Substitució de màquina d’aire condicionat de la zona de despatxos del Teatre Municipal.
• Instal·lació d’alarma a l’edifici que utilitza l’Espai Jove als Ametllers. Inversió 1.540€.
• Treballs de pintura de la façana de l’edifici de Can Genís, al carrer del Progrés.
• Treballs de millora de la pintura del camp del Gregal i del pavelló de patinatge.
• Treballs de pintura a l’antiga seu de l’escola de música, a l’avinguda de Josep Pla.
• Treballs de repintat a l’interior de l’Aula Taller.
• Construcció d’envans laterals de tancament als lavabos del camp del casal per evitar
accions vandàliques
• Substitució de la porta exterior d’accés a la planta baixa de l’ascensor del Centre Municipal
d’Educació.
Locals Socials
• Instal·lació de nova climatització a l’edifici de l’AVAC de Calella, per obsolescència dels
equips actuals. Inversió de 6.653 €.

1.6 Zones enjardinades i arbrat
L’Àrea de Serveis Municipals procura per a la gestió i control del servei de manteniment de la
jardineria i zones verdes municipals. L’empresa concessionària del manteniment és CESPA
JARDINERIA S.L.
A part de les accions que entren dins del manteniment i conservació dels espais verds com són
la neteja i desbrossament de les zones verdes, retallar branques perilloses, reg i manteniment
de les jardineres, segues de gespa, les podes dels arbres, etc.... aquest any 2016 s’han
executat les següents accions:
•
•
•
•

Adquisició d’arbrat per replantar les 55 baixes produïdes al llarg de l’any a la via pública.
Millora de l’enjardinament del parterre del carrer de Balmes, procedint a la instal·lació d’una
xarxa de goteig, col·locant una manta antigerminant, procedint a la plantació d’aromàtiques
i aportant una capa de sauló granallat.
Enjardinament del parterre del carrer de la Lluna amb Tarongeta i instal·lació d’un punt
d’aigua i reg automàtic.
Tala d’un pi a l’avinguda de Baldomer Gili i Roig per tal de restablir el bon estat de la vorera.
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1.7 Escorxador Municipal
Es tracta d’un escorxador de baixa capacitat. Només es fa sacrifici de bestiar que aporten
tractants a petició dels carnissers que fan ús de les instal·lacions. El personal que treballa és
municipal, excepte el veterinari que depèn del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya.
El bestiar que es sacrifica a l’escorxador municipal és oví, cabrit, boví i porcí. No es fa
d’especejament dels animals.
Setmanalment es fa arribar al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de La Bisbal, el
DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ BOVÍ (DIB) de les espècies de boví sacrificades a l’escorxador
i amb menys de 12 mesos d’edat. D’aquesta manera, els ramaders cobren unes primes per
sacrificar els animals amb aquesta edat.
Des del mateix escorxador es porta un control del sacrifici diari on es relaciona el carnisser, el
tipus de bestiar, els caps i el pes. Les tarifes que s’apliquen es calculen sobre el pes dels
animals, excepte dels cabrits i dels garrins que es calcula a raó dels caps morts.
Els residus de l’escorxador són separats i dipositats en uns contenidors especials i recollits per
un gestor autoritzat de residus d’aquest tipus.
Les execucions de millora o manteniment portades a terme per Serveis Municipals durant el
transcurs de l’any 2016 són les següents:
•
•

Subministrament de paper, sabó de mans i productes de neteja.
Neteja de la fosa de l’escorxador anual emesa per l’empresa SOREA.

1.7 Cementiri
Des de les dependències de l’àrea de Serveis Municipals es porta la gestió i el control del
servei de manteniment del Cementiri Municipal. Atenem les queixes, observacions i sol·licituds
dels ciutadans envers aquest servei. L’empresa concessionària del servei és AUFUCE que a
part de les tasques de gestió, conservació i manteniment del Cementiri té el servei de porta
fèretres.
Les actuacions de manteniment executades per la brigada municipal aquest 2016 són les
següents:
•
•

Construcció d’un mur de contenció.
Intervenció de millora a les voreres per facilitar l’accés dels visitants als nínxols més alts.
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1.7 Senyalització viària
L’Àrea de Serveis de l’Ajuntament gestiona tot lo relacionat amb el manteniment i/o substitució
de la senyalització vertical d’obligació malmesa (senyals de trànsit, pilones, miralls...) de forma
prioritària per tal de mantenir la seguretat vial al municipi. També s’encarrega, a través de la
brigada de manteniment de la via pública, concessionat a l’empresa Pere Giralt Sagrera S.L.,
de senyalitzar provisionalment tots aquells punts afectats per obres de manteniment, accidents
o per desperfectes per causes naturals (ventades, pluges torrencials). Aquestes accions es
coordinen conjuntament amb l’Àrea de la Policia Local.
Durant l’any 2016 es van resoldre un total de 461 incidències en aquest aspecte.

1.8 Neteja viària
La neteja viària de la vila de Palafrugell en té la concessió l’empresa URBASER S.L., pel que fa
a la neteja de carrers i places públiques i l’empresa CESPA S.L. en el cas de jardins i zones
verdes. La seva gestió està dirigida pels tècnics de l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Durant l’any 2016 es van dur a terme un total de 4.676 actuacions en aquests aspectes:
•
•
•
•

Escombrada viària (carrers i places)
Neteja de zones verdes i jardins
Desbrossaments de carrers
Desbrossaments de zones verdes

A banda d’aquestes intervencions puntuals aquests serveis de neteja de la via pública tenen
una programació diària de tasques a realitzar, segons la temporada de l’any i la zona. En el cas
dels barris de Calella, Llafranc i Tamariu reben una actuació preferent durant la temporada
d’estiu on es veuen incrementats els seus efectius i els seus mitjans degut al increment de
visitants.
L’Àrea de Serveis també se’n cuida de la neteja del Mercat Municipal i de la sorra de les
platges.

1.9 Suport logístic a actes i festes
Com cada any s’ha tramitat, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, el permís d’ús de la zona de domini públic maritimoterrestre per tal
que les diferents associacions de Palafrugell realitzin les activitats lúdiques i festives que tenen
programades a les platges i als passejos marítims de Calella, Llafranc i Tamariu. S’han
gestionat les peticions de 18 associacions que han dut a terme un total de 101 activitats (39 a
Calella, 29 a Llafranc i 33 a Tamariu).
Durant l’any 2016 les diferents brigades de l’àrea de Serveis Municipals (manteniment,
jardineria, neteja, lampisteria, enllumenat i pintura) han col·laborat en el muntatge i lliurament
de material de més de 300 actes organitzats per associacions i entitats del municipi.
En total s’han comptabilitzat 430 actuacions en les quals s’han utilitzat les brigades per donar
suport a associacions i entitats de Palafrugell (veure quadre indicadors)
A més, i per donar cabuda a la gran quantitat d’actes s’ha gestionat l’adquisició d’un nou
escenari de 60 m2.
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1.10 Indicadors
1.11.1 Indicadors actuacions serveis de brigada

INDICADORS DEL SERVEI

2016

2015

2014

2013

Incidències escombraries i neteja viària
Incidències manteniment carrers
Incidències enllumenat públic
Incidències lampisteria
Incidències jardineria vila i platges
Incidències treballs de pintura

4.136
2.201
462
517
544
260

7.200
2.185
477
423
761
350

7.506
2.960
393
456
912
348

6.075
2.859
287
425
585
362

Totals

8.120

11.396

12.575

10.593

1.11.2 Indicadors suport brigada municipal per a la realització d’actes de diferent
entitats del municipi
DIES QUE S’HAN UTILITZAT LES BRIGADES PER DONAR SUPORT A LES ENTITATS
Brigada Manteniment
Brigada de Neteja viària
Brigada d’Enllumenat
Brigada de Jardineria
Lampisteria
Pintura
Totals

2016
265
23
16
02
46
78
430

2015
274
72
93
8
24
02
473

2014
298
59
103
14
13
01
488

2013
277
72
133
19
08
04
513

1.11.3 Indicadors espais verds urbans i tractaments fitosanitaris
2016
m2 total d'espais verds
habitants
m2 total d'espais verds
% m2 d'espais verds per m2 de sòl
urbà
m2 de sòl urbà
m2 de tractats amb agro-químics
% m2 de superficie tractada amb
productes químics fitosanitaris per m2 m2 total d'espais verds
% m2 de superficie tractada amb lluita m2 de tractats amb insectes
biològica activa per m2
m2 total d'espais verds
m2 d'espais verds per habitant
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514.465
22.868
514.465
6.600.000
70.000
514.465
5.000
514.465
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1.11.4 Indicadors d’arbrat i el seu manteniment.
2016
habitants per arbre
% d'arbres podats respecte el total
d'arbres
% d'arbres tractats amb lluita
biològica activa respecte el total
d'arbres

habitants
arbres totals
arbres podats
arbres totals
arbres tractats amb insectes

22.868
5.000
2.000
5.000
500

4,57
40,00
10,00

arbres totals

5.000

1.11.5 Indicadors d’enllumenat públic, eficiencia i contractació.
2016
W/lamp potència total instal·lada
respecte al nombre total de
làmpades
lm/W lúmens totals instal·lats
respecte a la potència total
instal·lada
potència total contractada
respecte a potència instal·lada
€ despesa elèctrica enllumenat
per habitant

kW potència total instal·lada

914,991
121,77

uts total de làmpades
lúmens totals

7.514
93.516.922

kW potència total instal·lada
kW potència total contractada
kW potència total instal·lada
€ despesa enllumenat any
habitants

914,991
1.407,000
914,991
493.590,41
22.868

102,21
1,54
21,58

1.11.6 Indicadors qualitat neteja viaria.
2016
% equip manual
% equip mecànic
% equip aigua batre
% equip mecànic sorra platges i
barca

hores equip manual
hores anuals de servei
hores equip mecànic
hores anuals de servei
hores equip aigua batre
hores anuals de servei
hores equip sorra i barca
hores anuals de servei
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39.407
51.712
7.951
51.712
2.936
51.712
1.418
51.712

76,20
15,38
5,68
2,74
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1.11 Projectes de futur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millora de les voreres dels carrers de la Cala de Cabres, Quermany, Barcelonès, Bellavista,
Aneto, Canigó, Equador, Pescadors i Cadí.
Millora de l’enllumenat del passatge de Teresa Ferrer i Serras de Calella (substitució de
balises per a llumeneres amb columna).
Intervenció de reparació del ferm de formigó del carrer de Dulce Chacón Gutierrez.
Eliminació dels contenidors soterrats del carrer de Villaamil i de Francesc Estrabau.
Substitució de les llumeneres del camí de ronda a la cala d’Aigua Xelida des del carrer de
Capsacosta.
Formació d’obertura (porta) a la façana posterior de la nau dels carrossaires al carrer Vall
d’Aran.
Licitació i adjudicació del servei de neteja de la xarxa municipal de clavegueram.
Reposició del ferm malmenat per incendi de contenidors de la plaça de les Teranyines i del
carrer d’Ermità Corbera.
Reparació de voreres al carrer de Còrsega.
Soterrament de línia aèria d’enllumenat públic del carrer Migjorn.
Desbrossament de la llera de la riera de Vilarnau.
Millora de la recollida d’aigües pluvials del final del carrer de Ribagorça.
Tala de pins inestables als patis de les escoles Torres Jonama i Barceló i Matas.
Obres de reposició de l’enllumenat públic fase XI.
Substitució de l’enllumenat públic del carrer de Barcelona.
Intervenció de millora del ferm del carrer de Fra Bernat Boil.
Nova instal·lació d’alarma anti-instrusió a les dependències de l’aula taller.
Millora de la Fase XII de l’enllumenat públic en el camí de Ronda de Tamariu i en el carrer
de Barcelona.
Licitació del servei de manteniment de la jardineria municipal
Licitació del servei de neteja de les dependencies municipals
Substitució de les llumeneres del carrer de la Riera
Substitució de les jardineres del front maritim.
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1.Urbanisme
1.1 Gestió àmbits/sectors del POUM

Palafrugell
ÀMBIT/SECTOR
SUD-1.2 Els Forns

EXPEDIENT
Pla Parcial Urbanístic

SUD-1.2 Els Forns

Projecte d’urbanització

PAU (Polígon Actuació Projecte d’urbanització
Urbanística) a1.4 Plaça
Mil·lenari
PEU2
(Pla Especial Pla Especial Urbanístic
Urbanístic ) Façana Sud

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació definitiva Ple
Municipal 30-08-2016
Aprovació
inicial
Ple
Municipal 25-10-2016
Aprovació
inicial
Ple
Municipal 30-08-2016
Aprovació
inicial
Municipal 29-11-2016

Ple

Calella
ÀMBIT/SECTOR
Àmbit definit pels carrers
Chopitea i Ermità Corbera
format pels àmbits A i B de
la Subzona R43c1
PMU (Pla Millora Urbana) 4.8 a/b Chopitea- A.J.
Rovira
PMU-4.8 a/b ChopiteaA.J. Rovira

EXPEDIENT
ESTAT TRAMITACIÓ
Pla de millora urbana i Aprovació definitiva Ple
d’ordenació
Municipal 26-04-2016

Projecte
Reparcel·lació. Aprovació Ple
Modificació
29-03-2016

Municipal

Projecte
Modificació

Municipal

Urbanització. Aprovació Ple
29-03-2016

Llafranc
ÀMBIT/SECTOR
Passeig Cípsela

EXPEDIENT
Projecte de Millora Urbana

PAU b3.9 Carrer Punta Projecte d’urbanització
d’en Blanc 2

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació definitiva Ple
Municipal 28-06-2016
Aprovació
inicial
Ple
Municipal 29-11-2016

1.1.2 Expedients diversos
EXPEDIENT
Convocatòria per a la selecció d’estratègies de
desenvolupament urbà sostenible i integrat que serà
cofinançat mitjançant el programa operatiu FEDER
(Fondo Europeo Desarrollo Regional) de creixement
sostenible.
Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda
Nord de Palafrugell, als termes municipals de Begur i
Palafrugell.
Conveni entre els ajuntaments de Palafrugell i Begur,
obres tancament anell circumval·lació de Palafrugell.
Venda d’una parcel·la sobrera situada al carrer del
Xarembeco. Segregació i adjudicació a la propietat
confrontant.
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Aprovació Ple Municipal
Extraordinari 11-01-2016

Aprovació definitiva
Municipal 26-04-2016

Ple

Aprovació definitiva Ple
Municipal 29-03-2016
Aprovació Ple Municipal
23-02-2016
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EXPEDIENT
Venda d’una parcel·la sobrera situada al carrer de la
Roella, entre els números 31 i 33, a Palafrugell.
Segregació i adjudicació als propietaris confrontants.
Expedient sobre acció investigadora per determinar els
drets dominicals que pot ostentar l’Ajuntament de
Palafrugell sobre el bé denominat Camí de Cala
Pedrosa, situat al Paratge La Musclera, terme municipal
de Palafrugell. Declaració de plena propietat.
Sol·licitud presentada pel senyor Adrià Felip Campistol i
la senyora Mariona Ordis Trulls, demanant la devolució
de l’aval dipositat per garantir les obres d’urbanització
del sector PMU-2.3 Riera Mas d’en Llor Oest 1, de
Tamariu.
Cessió de dues porcions de terreny situades al carrer
Xarembeco, a Llafranc, a la Comunitat de Propietaris
Torrents.
Modificació del conveni amb la Diputació de Girona per
instal·lar una caldera de biomassa a l’escola Torres
Jonama.
Expedient sobre acció investigadora dels drets que
pogués ostentar l’Ajuntament de Palafrugell sobre el bé
corresponent a un tram de camí situat al Paratge
Ermedàs, a Palafrugell. Declaració de plena propietat.
Expropiació de la finca situada al carrer del Port Pelegrí
número 28, a Calella de Palafrugell. Relació de
propietaris, béns i drets afectats.
Recurs de reposició interposat per la societat Moloos,
SA contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell
pres en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016 que
va aprovar la modificació del Projecte de reparcel·lació
del PMU-4.8 a/b Carrer Chopitea-Avda. A. J. Rovira.
Addenda al conveni enter l’Ajuntament de Palafrugell i el
Mirador de Sant Sebastià, SL.
Projecte actualitzat de Camí de Ronda entre Cala
Pedrosa i el Far de Sant Sebastià, al terme municipal de
Palafrugell. FASE 1.
Expropiació dels terrenys destinats a l’execució de Camí
de Ronda entre Cala Pedrosa i el Far de Sant Sebastià,
al terme municipal de Palafrugell. Relació de propietaris,
béns i drets afectats. Tràmit d’avinença.
Autorització de transmissió i acceptació de renúncia
parcial d’àmbit de la concessió d’una parcel·la de
setanta-tres metres amb noranta-un decímetres
quadrats i construcció d’una terrassa a la platja del
Canadell, a Calella de Palafrugell. Donar-se per
assabentat i conforme.
Sol·licitud de subvenció al Departament de treball, afers
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, en el
marc del Projecte Treballa als Barris 2016.
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ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació Ple Municipal
23-02-2016
Aprovació Ple Municipal
23-02-2016

Aprovació Ple Municipal
23-02-2016

Aprovació Ple Municipal
29-03-2016
Aprovació Ple Municipal
26-04-2016
Aprovació Ple
26-04-2016

Municipal

Aprovació definitiva
Municipal 25-10-2016

Ple

Desestimació
Municipal 31-05-2016

Ple

Aprovació Ple Municipal
28-06-2016
Aprovació definitiva Ple
Municipal 29-11-2016
Aprovació definitiva
Municipal 29-11-2016

Ple

Aprovació Ple Municipal
30-08-2016

Aprovació Ple Municipal
30-08-2016
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EXPEDIENT
Modificació del Comitè d’Avaluació i seguiment
convocatòria Llei 2/2004, de Millora de Barris, Àrees
Urbanes i Viles.
Segregació de quatre finques situades al carrer Montgrí,
a l’urbanització Aigua Xelida, a Tamariu, terme
municipal de Palafrugell.
Sol·licitud de modificació del Projecte Pla de Barris La
Sauleda-Carrer Ample.
Segona convocatòria EDUSI (Estrategias Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado). FEDER 2014-2020.
Ratificació acord Junta de Govern Local de 12 de
desembre de 2016.

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació Ple Municipal
30-08-2016
Aprovació Ple Municipal
29-11-2016
Aprovació Ple Municipal
29-11-2016
Aprovació Ple Municipal
22-12-2016

1.2 Àrea de projectes i obres

1.2.1 Obres acabades
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte per a local social al veïnat de la Punxa, plaça de la Punxa 16, a Palafrugell
Memòria valorada per al repàs asfàltic consistent en la substitució de la capa de rodadura del
tram nord del c/ del Bruc
Memòria valorada per al repàs asfàltic del tram sud del c/ del Bruc
Memòria valorada per a l’adequació de les escales i l’entorn del far de Sant Sebastià, a
Llafranc
Memòria valorada per a la construcció d’un lavabo exterior a la llar d’infants “Tomanyí”, a
Palafrugell
Memòria valorada pel condicionament d’un camp de cultiu com a zona d’horts, a Palafrugell,
fase 1
Memòria valorada per a l’adequació de l’accés al local social de Calella de Palafrugell
Projecte executiu per a la climatització en el marc de “Suberografia: interpretant el món del
suro, museografia de l’exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell”
Memòria valorada per el desplaçament i reordenació dels quadres elèctrics d’enllumenat
públic i festes de l’edifici del Mercantil a Plaça Nova
Memòria valorada per a la millora de les dependències de Ràdio Palafrugell
Projecte de modificació del traçat d’un tram de canonada d’abastament d’aigua potable als
nuclis de Calella i Llafranc, fase 1
Memòria valorada de modificació del traçat d’un tram de canonada d’abastament d’aigua
potable als nuclis de Calella i Llafranc, fase 2
Memòria valorada per a la modificació de l’accés al Centre d’Educació de Palafrugell
Memòria valorada per a la modificació de l’accés al Cementiri de Llofriu
Memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram del c/ Tarongeta (entre el c/ de la Lluna i el
c/ sant Isidre), a Palafrugell
Memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram del c/ Cruïlles, a Palafrugell
Memòria valorada per a la formació d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Lluís Marquès
Carbó, Farena i Pep Ventura, a Llafranc
Camí verd a l’Av. d’Espanya, a Palafrugell
Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera sud del c/ Begur, davant la Plaça de
la Bòbila, a Palafrugell
Memòria valorada per a l’adequació del pati del CEIP (Centre d’ensenyament infantil i
primari) “El Carrilet” fase 2
Memòria valorada per a l’execució de la sortida a la C-31 de la nau de Vins i Licors Grau, a
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Palafrugell
Projecte bàsic i d'execució per l'enjardinament de l'entorn al Centre Municipal d'Educació de
Palafrugell F1
Projecte executiu d'un centre de descoberta patrimonial i paisatgístic de la muntanya de Sant
Sebastià de la Guarda (obra civil)
Memòria valorada per a la instal·lació semafòrica al veïnat de la Barceloneta, a Llofriu
Memòria valorada per a la impermeabilització del sostre del pavelló d'hoquei mitjançant la
substitució de les planxes de la lluerna de coberta
Acondicionament parcial nau La Guitarra
Cortines enrollables finestres façana Can Bech
Trasllat màquines i varis del c. Picasso al magatzem de la Guitarra
Canvi il·luminació sector Can Mario: estàtua, llums façana fundació Vila Casas i rampa
Cortines prisades façana principal Can Bech
Nova jardinera c/ Balmes i Av. Pompeu Fabra
Reparació escomesa c/ Tarongeta
Folrar parets Ràdio Palafrugell amb pladur
Canalització sanejament i embornal c/ Cova del Bisbe, a Tamariu
Vorera c. Frederic Martí Carreras
Construcció mur i pavimentació vorera Ptge. Santa Margarida, 9
Treballs aparcament de la Riera de Tamariu
Reparació parcial voladís edifici Plaça Port-Bo de Calella
Modificació accés Forns Bòbila Vella
Reforç balcó interior Llar infants Santa Teresa
Col·locació planta corten darrera transformadors Pl. Priorat Sa. Anna
Neteja talús Far Sant Sebastià
Aportació i estesa gresa aparcament de dalt Far de Sant Sebastià
Moure pedres i reomplir lateral Ctra. Far Sant Sebastià
Barana acer corten aparcament Far Sant Sebastià
Instal·lació nova cel·la al CD núm. 1 enllaç línies de MT al sector SUD 1.12 Brugueres 2
Treballs escola de música: folrar vidres vinil, porta automàtica i treballs auxiliars
Treballs millora Plaça Punxa: formació vorera
Tanca de fusta camí verd paral·lel a l'Av. d'Espanya
Pilona escamotejable pel subquadre elèctric a Plaça Nova
Claraboia Ràdio Palafrugell
Canvi laterals claraboia Ràdio Palafrugell
Ampliació vorera i formació gual cruïlla c. Tarongeta - Solàrium
Millora vorera entorn escola Sant Jordi: construcció 3 jardineres acer corten
Treballs millora Plaça Punxa: formació plataforma formigó per a escenari
Millora vorera c/ Pals i accés aparcament CEIP Barceló Matas
Nou enllumenat públic c. Manufactures del Suro, entre c. Pi i Margall i Garriga
Obra civil radar a Llofriu
Obra civil addicional radars de Llofriu
Instal·lació elèctrica addicional radar Llofriu
Moviment terres a les platges de Tamariu i Llafranc
Protecció a un tram del camí de Roma de Llofriu
Treballs accés aparcament Cap Roig
Desbrossada aparcament Cap Roig
Millora extinció incendis Museu del Suro - Formació banc
Moviment terres i pavimentació espai lúdic a la finca del c. Daró - Creu Roquinyola
Pintura baranes acer inoxidables Platja Canadell i Port Malaespina
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Canvi ubicació DEA (desfibril·lador extern semiautomàtic) Centre Municipal d'Educació
Neteja aparcament c. Equador de Tamariu
Malla i sanejament a la platja del Golfet
Treballs millora local social Punxa: sistema extracció forçada
Treballs millora local social Punxa: canal alumini

1.2.2 Obres en curs
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte modificat d’urbanització del sector SUD-1.12 “Brugueres 2” de Palafrugell
Projecte modificat d’urbanització del PMU 4.8 a/B c/ Chopitea – av. Antoni J. Rovira, a Calella
Projecte de reforma i ampliació del local social de la Sauleda, a Palafrugell
Memòria valorada per a la construcció de la coberta al c/ Ample, 9 a Palafrugell
Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell, als termes
municipals de Begur i Palafrugell
Projecte bàsic i d’execució de millora urbana del passeig Cípsela, a Llafranc, fase 1
Projecte bàsic i d’execució de millora urbana del passeig Cípsela, a Llafranc, fase 2
Il·luminació local oficina habitatge
Instal·lació elèctrica i de xarxa local oficina habitatge

PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL PASSEIG CÍPSELA DE LLAFRANC

DIBUIX EN PLANTA
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PROJECTE D’OBRES DEL VIAL DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE LA RONDA NORD DE
PALAFRUGELL, AL T.M. DE BEGUR

DIBUIX EN PLANTA

1.2.3 Projectes redactats, aprovats i pendents d’execució
DESCRIPCIÓ OBRA
Memòria valorada per a la construcció de la coberta al c.
Ample núm. 9 i formació d’una connexió amb l’edifici de
Benestar Social, a Palafrugell
Memòria valorada per a l’execució d’una pista esportiva al c/
Flaçà del barri de la Punxa, a Palafrugell
Projecte d’urbanització del carrer Carrilet, a Palafrugell
Projecte bàsic i d’execució de magatzem i rampa a Calella de
Palafrugell
Projecte d’enderroc d’una construcció situada al Ptge. Coniell
2, polígon 9, parcel·la 38 de Palafrugell
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Memòria valorada per a la substitució d’un tram de canonada
d’aigua potable que transcorre pel camí de ronda de Tamariu
a Cala Pedrosa (nord-sud: fites M10-M3) tram 1
Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera del c/
Torres Jonama, a Palafrugell
Memòria valorada xarxa corporativa de comunicacions per
fibra òptica de l’Ajuntament de Palafrugell
Memòria valorada per a la construcció de dues pistes de
pàdel a les instal·lacions de la Piscina Municipal, fase 1 i 2, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la millora del c/ Quatre Cases, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la xarxa d’aigua
potable i el repàs asfàltic de l’Av. Garcia Lorca
Memòria valorada per a la restauració i conservació
preventiva de la façana de l’edifici núm. 50 del c/ Caritat, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la construcció de la xarxa d’aigua
potable del c/ Marçal de la Trinxeria i d’un tram del c/ Bailèn,
a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i millora de l’accessibilitat del c/ Pedró Petit, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i la millora de la calçada al c/ Sant Sebastià, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i l’adaptació de dos guals de vianants al c/ Bruc nord,
a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de les canonades
d’aigua de ferro i la millora de l’accessibilitat del c/ General
Castaños, a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i la millora de l’accessibilitat del c/ Bruc sud, a
Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució de la canonada d’aigua
de ferro i la millora de la pavimentació de la calçada del c/
Genís i Sagrera, a Palafrugell
Memòria valorada per a la substitució d’un tram de canonada
d’aigua de ferro del c/ Barris i Buixó, a Palafrugell
Mitjana de mamposteria sala polivalent Biblioteca

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici
Obra
d’inici
Obra
d’inici

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici

adjudicada

pendent

Obra
d’inici
Obra
d’inici
Formació protecció mitgera entre estació bus i edificació Obra
veïna
d’inici
Subministrament i col·locació panell fono absorbent estudi Obra
Ràdio Palafrugell
d’inici
Pavimentació amb sauló sòlid del camí de Roma de Llofriu
Obra
d’inici

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent

adjudicada

pendent
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1.3 Patrimoni
1.3.1 Béns culturals d’interès loca

• Reforma de local situat a la plaça del Promontori núm. 9 de Llafranc.
• Construcció d’una terrassa i escala amb modificació de façana de l’edificació situada al
•

•
•

veïnat de Roma de Llofriu (polígon 1 parcel·la 234) de Palafrugell.
Reparació de patologies de façana de l’edifici situat al carrer Bofill i Codina núm. 1 de
Calella de Palafrugell.
Projecte de rehabilitació de les àrees logístiques de l’hotel Sant Roc situat a la plaça de
l’Atlàntic núm. 2 de Calella de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per la reparació de balconades i
restitució de l’arrebossat de la façana de la llar d’infants Santa Teresa situada al carrer
Caritat núm. 50 de Palafrugell.

1.3.2 Béns culturals d’interès nacional

• Sol·licitud d’informe previ sobre el projecte de reparació de patologies estructurals al
Castell de Cap Roig situat al Polígon 10 Parcel·la 89 del Paratge Puig Pelegrí cèdula
Paisatge Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1.3.3 Masies i cases rurals
•

Sol·licitud de visita “in situ” per valorar l’estat final de l’obra de reforma de masia (Mas
d’en Caixa), situada al paratge d’Ermedàs núm. 4 de Palafrugell.

1.3.4 Patrimoni històric
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al Passeig de Cípsela núm. 33 de
Llafranc.
Sol·licitud informe previ de l’avantprojecte de rehabilitació i reforma d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Cases Noves núm. 19 de Palafrugell.
Reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Pedró Gran núm. 69 de
Palafrugell
Sol·licitud d’informe sobre l’avantprojecte de remodelació d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al passeig del mar núm. 12 de Tamariu a Palafrugell.
Restauració i restitució de tanca d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al passeig
del Canadell núm. 9 de Calella de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe de l’avantprojecte de reforma d’edifici entre mitgeres situat al carrer
Sant Antoni núm. 9 de Palafrugell.
Projecte de restitució de mur de pedra de protecció i contenció de l’era de la barraca de
pescadors de la Cala del Cau de Tamariu.
Col·locació d’element retràctil entre habitatges a la finca situada al passeig de la Torre
núm. 16 de Calella de Palafrugell.
Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de l’Estrella núm. 39
de Palafrugell.
Construcció d’un garatge en planta baixa entre mitgeres a la finca situada al carrer dels
Testos núm. 12 de Palafrugell.
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• Sol·licitud d’informe previ de la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carrer Progrés núm. 26 de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe previ del projecte de canvi d’ús i rehabilitació d’habitatge unifamiliar
entre mitgeres situat al carrer Palamós núm. 69 de Palafrugell.
Reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al passeig del Mar núm. 15 de Tamariu.
Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Cases Noves núm. 19 de
Palafrugell.
Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Palamós núm. 107 de
Palafrugell.
Rehabilitació i reforma de la façana d’un local comercial situat al carrer de Les Voltes núm.
2 de Calella de Palafrugell.
Projecte de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Sebastià núm.
16 de Palafrugell.
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer de la
Tarongeta núm. 84 de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe previ de la rehabilitació d’un edifici entre mitgeres situat al carrer
Codina núm. 14 de Calella de Palafrugell.
Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per la construcció de la coberta d’un edifici
entre mitgeres situat al carrer Ample núm. 9 de Palafrugell.

1.3.5 Fitxes del PEPIPH
Fitxa núm. 25
•

Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per la reparació de balconades i
restitució de l’arrebossat de la façana de la llar d’infants Santa Teresa situada al carrer
Caritat núm. 50 de Palafrugell.

Fitxa núm. 106

• Sol·licitud d’informe previ sobre el projecte de reparació de patologies estructurals al
Castell de Cap Roig situat al Polígon 10 Parcel·la 89 del Paratge Puig Pelegrí,
cèdula Paisatge Cap Roig de Calella de Palafrugell.
Fitxa núm. 112
•

Reparació de patologies de façana de l’edifici situat al carrer Bofill i Codina núm. 1 de
Calella de Palafrugell.

Fitxa núm. 123

• Reforma de local situat a la plaça del Promontori núm. 9 de Llafranc.
Fitxa núm. 138

• Construcció d’una terrassa i escala amb modificació de façana de l’edificació situada al
veïnat de Roma de Llofriu (polígon 1 parcel·la 234) de Palafrugell.
Fitxa núm. 151a
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Projecte de rehabilitació de les àrees logístiques de l’hotel Sant Roc situat a la plaça de
l’Atlàntic núm. 2 de Calella de Palafrugell.

1.4 Disciplina urbanística
Classificació de denúncies segons situació:

Situació
Palafrugell
Calella
Llafranc
Tamariu
Ermedàs
Llofriu
TOTAL

Núm.
denúncies
11
9
8
7
1
36

Sòl urbà
7
9
8
6
1
31

Sòl no
urbanitzable
2
1
3

PEPIPH
2
2

Classificació de les infraccions urbanístiques:

Infraccions
Lleus
Greus
Molt greus

Núm.
denúncies
33
2
1

Resolts
22
2
1

41

Pendents
d’enderroc
1
-

Pendents de
legalització
10
-
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1.5.1 Descripció de les activitats del SIG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió del planejament derivat
Documentació gràfica EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado)
Bandera Blava - Pla d’usos
Neteja de boscos
Actualització de cadastre
Revisió de Guals
Díptics camins turístics
Ocupacions de via pública
Havaneres
Inventari contenidors.
Recollides porta a porta
Suports control de plagues
Actualització d’adreces de la Direcció General del Cadastre
Franges perimetrals contra incendis

1.6 Indicadors
1.6.1 Tramitació de llicències d’obres
2016

2015

2014

2013

2012

Llicències obres
majors
Llicències obres
menors

150

153

125

113

131

581

523

573

467

510

PATRIMONI

2016

2015

2014

2013

2012

Llicències obres
majors

17

16

17

20

21

Llicències obres
menors

1

1

2

0

10

1.6.2 Indicadors S.I.G.
INDICADOR
Densitat neta
(habitants/km2)

2016

2015

2014

2013

2012

850,11

846,52

845,27

851,91

849,61
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1.6.3 Tramitació d’activitats

2016
37
35

Baixa d’activitats
Possibilitats d’instal·lació
Comunicació obertura activitat innòcua
Comunicació obertura activitat amb projecte
Comunicació prèvia obertura establiment
públic

2015
143
-

2014
25
-

2013
25
52

2012
46
50

88

73

10

16

11

8

200
5
1
3

200
5
1
3

800

46
18
4
57

46
18
4
57

54
7
8
33

13
1

Comunicació d’habitatge d’ús turístic
Llicència d’obertura i autorització municipal
Llicència ambiental
Llicència municipal espectacle públic i
activitat recreativa
Transmissió de llicència o comunicació
Queixes i molèsties
Certificats
Peticions de dades /altres peticions
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149
7
1

182
1
-

40
11
60

82
6
40

2

3
1
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