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1 Biodiversitat i patrimoni natural
1.1 Control de l’expansió d’espècies exòtiques invasores


Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a actuacions de control
de flora exòtica invasora (Tradescantia fluminensis, Ailanthus altissima i Acanthus
mollis) al torrent de la Pedrosa (EIN Muntanyes de Begur), amb un import total de
5.529,70 €.



Execució d’actuacions de control de flora exòtica invasora (Ailanthus altíssima) a
l’entorn del Far de Sant Sebastià i a la Riera d’en Mascort, vinculades als ajuts per
al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais
d’interès natural, any 2021 de la Diputació de Girona.



Treballs de control i eliminació d’espècies invasores a l’entorn del còrrec de la
Pedrosa. Les principals espècies sobre les que s’ha actuat són la misèria
(Tradescantia fluminensis), espècie inclosa al Catàleg espanyol d’espècies
invasores, i l’acant (Acanthus mollis).



Control i eliminació dels poblaments del cactus invasor Opuntia aurantiaca situats
al paratge del Cap de Gall.
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1.2 Potenciació de la biodiversitat urbana
•

Aprovació per part del Ple de l’Ajuntament del Pla del Verd i la Biodiversitat de
Palafrugell, un document estratègic que ha de fer compatible la preservació de la
biodiversitat urbana i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

•

Redacció d’un document de Síntesi del Pla del Verd i la Biodiversitat de
Palafrugell, per difondre i facilitar a la ciutadania la comprensió dels continguts del
document.

•

Projecte de manteniment i seguiment de 23 caixes nius per a ocells i ratpenats en
diferents centres educatius i espais verds urbans del municipi. En les tasques de
seguiment de les caixes hi van participar alumnes de 5 centres educatius i els
alumnes de la Fundació TRESC.

•

Instal·lació de vinils adhesius per evitar col·lisions d’ocells contra els vidres de la
façana de l’edifici de Can Rosés, a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.
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1.3 Recuperació i millora d’habitats naturals
•

Signatura d’un conveni de custòdia del territori a la bassa de Prat Xirlo amb
l’Associació la Sorellona. L’objectiu del conveni és la restauració i millora de l’estat
natural de la bassa, per afavorir-ne la biodiversitat i establir un nucli del peix
autòcton espinós (Gasterosteus aculeatus), en el marc del projecte Escanyagats.
Durant la tardor es van portar a terme els treballs mecànics de restauració i dues
jornades de voluntariat per a la millora de la bassa.

•

Redacció de l’estudi cartogràfic de la distribució dels les praderies de posidònia del
litoral de Palafrugell. El treball ha inclòs un inventari exhaustiu de la fauna i flora
marina present a l’àmbit d’estudi. S’han cartografiat 49,31 ha de praderies de
fanerògames marines, i s’han identificat 679 espècies de fauna i flora marina.
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Durant l’any 2021 s’ha donat continuïtat a una col·laboració entre l’Agrupació
Excursionista de Palafrugell i l’ajuntament per a la recuperació de les fonts naturals
del municipi. En el marc d’aquesta col·laboració s’ha arranjat l’entorn de la font
d’en Mascort i també la Font d’en Plaja i el safareig annex. També s’ha signat un
conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per disposar
d’un alumne en pràctiques que ha elaborat un estudi de les fonts naturals, amb
l’objectiu de facilitar futures accions de recuperació i millora.

•

Sol·licitud a la Diputació de Girona per formar part d’una Prova Pilot per crear una
infraestructura verda (xarxa de zones verdes naturals i semi-naturals). L’objectiu
d’aquesta prova pilot era seleccionar un municipi gironí per al qual es redactaria un
pla pilot estratègic municipal d’infraestructura verda. La sol·licitud de Palafrugell no
va assolir la puntuació suficient d’acord al barem establert per ser seleccionada.

•

Contractació de la redacció d’un estudi preliminar per posar en valor, ordenar i
regular els usos de l’espai agroforestal de la Plana de l’Aubi i l’entorn. L’estudi es
desenvoluparà al llarg del primer trimestre de 2022 i tindrà per objectiu identificar
les principals valors naturals, paisatgístics, socials i culturals de la Plana de l’Aubi i
entorn, i les opcions de gestió d’aquest espai, amb la finalitat de compatibilitzar la
conservació d’aquests valors l’ús de l’espai. El cost de l’estudi és de 11.918,50 €

2 Canvi climàtic i gestió energètica
•

Instal·lació d’una estació meteorològica automàtica ubicada als horts de les
Arenes, fruit d’un conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de
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Catalunya (SMC) i l’Ajuntament de Palafrugell. L’estació recull dades de
temperatura, humitat relativa, precipitació, irradiació solar global, direcció i velocitat
del vent, que s’envien cada 30 minuts al SMC.
•

Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia i el Clima (PAESC), document estratègic
que té per objectiu planificar les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a
realitzar fins l’any 2030. La redacció del PAESC de Palafrugell es du a terme en
col·laboració amb la Diputació de Girona de forma conjunta amb altres municipis
que formen part de l’anomenada “Unitat de paisatge Gavarres Marítima”.

•

Licitació del projecte per a la instal·lació d’un sistema d’energia solar per
autoconsum al Museu del Suro, amb l’objectiu de reduir la despesa energètica
municipal i la dependència de les fonts d’energia no renovables. Es preveu
executar les obres a mitjans de l’any 2022.

•

Licitació de la Fase II de la xarxa de calor a la zona esportiva. L’objectiu de
l’actuació és subministrar calor procedent de la caldera de biomassa instal·lada
durant la Fase I a l’estadi, al pavelló de patinatge i pavelló poliesportiu (actualment
la caldera subministra calor a la piscina municipal). L’import de l’actuació és de
244.303,10 € i la subvenció obtinguda és de 70.000 €. La previsió d’estalvi
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle s’ha estimat en 307 tones de C02 anuals.

•

Obtenció d’una subvenció de la Diputació de Girona per a la instal·lació d’un camp
de plaques solars fotovoltaiques de 31 kW de potència per a autoconsum a l’annex
de l’edifici de Can Bech, amb una estimació de reducció de gasos d’efecte
hivernacle de 11 tn CO2 anuals. L’import total de l’actuació és de 47.367,56 € i la
subvenció atorgada és de 9.786,69 €.

•

Adquisició d’un vehicle elèctric i adaptació d’un punt de recàrrega a l’ajuntament. El
vehicle és un Nissan Leaf 5p de 40 kWh i ha tingut un cost de 31.446,60 € que ha
comptat amb una subvenció de 15.503,16 € del programa “Del Pla a l’Acció” de la
Diputació de Girona.

•

Elaboració d’un estudi de viabilitat per la instal·lació de punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics a l’espai públic. L’objectiu de l’estudi és analitzar la viabilitat

6

Àmbit de Territori
Àrea de Medi Ambient

Ajuntament de Palafrugell

tècnica i econòmica d’una desena de possibles emplaçaments i té un cost de
4.537,50 €
•

Contractació de la redacció d’un Pla Director de l’Enllumenat Municipal amb
l’objectiu de determinar el grau d’obsolescència de la xarxa, quadres, llumeneres i
suports existents. La finalitat és realitzar un estudi econòmic i financer de les
necessitats del municipi, establir la zonificació lumínica amb un enllumenat
sostenible d’acord a la normativa vigent i realitzar la proposta de substitució de
llumeneres de tecnologia Led, la reducció de potència a contractar per tal de de
reduir el consum energètic. El cost és de 17.997,54 €.

•

Seguiment dels treballs de redacció del Pla d’Emergència en situacions de sequera
iniciat l’any 2020, i adaptació dels continguts a requeriment de l’Agència Catalana
de l’Aigua. Els municipis de més de 20.000 habitants han d’elaborar aquest Pla,
que té per objectiu establir les mesures a aplicar en relació a l’ús de l’aigua en
situació de sequera.

•

Contractació de sensors de qualitat atmosfèrica per obtenir dades a través d’una
plataforma i poder visualitzar en temps real, la mesura dels nivells de les partícules
de diòxid de Nitrogen (NO2), Diòxid de Carboni (CO2), Diòxid de sofre (SO2),
Monòxid de Carboni (CO), Ozó (O3) i partícules en suspensió derivades de fums i
pols que en conjunt poden afectar la salut del ciutadà. El cost és de 17.639,28 €.
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Elaboració d’una guia adreçada a la ciutadania per fomentar la implantació de
sistemes d’aprofitament de l’energia solar. La guia es redacta en col·laboració amb
la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i es preveu que es
publiqui al 2022.

2.1 Evolució del consum energètic de gas, electricitat i biomassa, i emissions
de CO2
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3 Educació i comunicació ambiental
•

Obtenció del distintiu Bandera Blava a les tres platges per a les quals es va
presentar candidatura (Tamariu, Llafranc i Canadell).

•

Jornada Netegem la Mediterrània, el dia 18 de setembre, una activitat de
voluntariat per a la neteja de les platges i del fons marí de Llafranc i Port Pelegrí,
on es van recollir 302,75 kg de residus, principalment plàstics i envasos. En total, hi
van participar 436 voluntaris, inclosos submarinistes, caiacs i paddle surf dels
diferents centres col·laboradors. L’objectiu de la jornada era, a més de la retirada
de residus, conscienciar a la ciutadania de la importància de conservar
l'ecosistema marí i evitar abocar residus al medi natural.
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Organització del programa d’activitats d’educació ambiental als centres educatius
de Palafrugell. Durant l’any 2021 es van realitzar 37 activitats on hi van participar
un total de 1563 alumnes de primària i secundària del municipi:
Activitat

Núm. alumnes

Visites a la Deixalleria municipal

188

Visites a la Xarxa de Calor de la zona esportiva

37

Tallers als Horts comunitaris

379

Xerrada “La biodiversitat de Palafrugell”

128

Sortida “La Biodiversitat de Palafrugell”

95

Sortida “La flora exòtica invasora”

288

Projecte caixes niu a escoles i instituts

348

La problemàtica dels residus al medi natural

100

Total alumnes

•

1563

Col·laboració amb el projecte Som Platja, un projecte d’aprenentatge i servei per a
la millora de l’estat ambiental del medi litoral, on hi han participat els alumnes de 3r
d’ESO de l’IES Baix Empordà de Palafrugell
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Col·laboració amb la oferta d’activitats educatives incloses al Passaport Edunauta,
de l’Àrea d’Educació.

•

Activitats d’educació ambiental Palafrugell en Viu per a descobrir l’entorn natural
del municipi. Al llarg del 2021 es van programar 6 activitats per a grups familiars
sobre l’anellament d’ocells, la neteja de l’entorn en el marc de la jornada Let’s
Clean Up, una sortida amb caiac de descoberta del patrimoni geològic de Tamariu,
dues jornades de voluntariat per a la millora ambiental de la bassa de Prat Xirlo, i
Ecotallers infantils en el Dia universal de la infància. En total hi van participar 142
persones.
Activitat

Núm. participants

Anellament científic d’ocell a Llofriu

39

Jornada de neteja al medi natural Let’s Clean Up

21

Sortida de Geokayaking pel litoral de Tamariu

16

Jornades de recuperació de la bassa de Prat Xirlo

16

Ecotallers infantils al Dia universal de la infància

50

Total participants
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Durant l’any 2021 s’ha presentat la “Guia geològica submergible. Els elements
geològics de la costa de Tamariu a vista de caiac”. El professor de geologia de la
UdG i autor de la guia, Carles Roqué, va realitzar una primera presentació amb
caiac resseguint el litoral de Tamariu i posteriorment una xerrada al Museu del
Suro.

•

Presentació i xerrada al voltant del llibre “Antropocé: la fi d’un món”, a càrrec del
seu autor, l’investigador del CSIC Daniel Closa. Es va organitzar conjuntament
amb la Biblioteca de Palafrugell i va comptar amb la introducció del regidor de Medi
Ambient, Marc Heras.

•

Entre el 18 i el 31 d’octubre, i coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia
Sostenible, es va organitzar al Centre Municipal d’Educació, l’exposició de la
Diputació de Girona sobre el Pacte de les alcaldies per al clima i l’energia.

13

Àmbit de Territori
Àrea de Medi Ambient

•

Ajuntament de Palafrugell

Instal·lació el dia 14/07/2021, d’un estand informatiu al mercat de Palafrugell del
Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de la presència del mosquit
tigre (Aedes albopictus). Durant la jornada es van atendre un total de 44 persones.

•

Contractació d’un estudi per analitzar i millorar l’estratègia comunicativa de l’Àrea
de Medi Ambient amb l’objectiu que la informació generada arribi de manera més
eficient a la ciutadania. El cost de l’estudi és de 1.815,00 €

•

Difusió de la informació ambiental i de les activitats i projectes desenvolupats per
l’Àrea de Medi Ambient en diferents canals de comunicació: ràdio municipal,
butlletí Can Bech, xarxes socials i pàgina web municipal.
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3.1 Visites a la pàgina web de l’àrea de medi ambient
Secció

Nº visites

Pàgina principal

1.213

Litoral i platges

140

Aigua i salut pública

535

Animals de companyia

164

Estalvi energètic

179

Palafrugell en Viu

81

Medi Natural i prevenció d'incendis

113

Plagues

74

Vespa asiàtica

66

Total visites

2.565

⋅

4 Prevenció d’incendis forestals


Execució de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la realització dels
treballs de prevenció d’incendis forestals a la franja perimetral de Tamariu. Es va
actuar en una superfície forestal de 5,92 hectàrees. L’ajut atorgat ha estat de
4.773,00 € i el cost total de l’actuació de 12.744,33 €.



Realització dels treballs forestals de protecció contra incendis forestals en diferents
parcel·les interiors de la Muntanya de Sant Sebastià a Llafranc i de la urbanització
d’Aigua Xelida de Tamariu. Es va actuar en una superfície forestal de 14.682 m2.
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Contractació de la redacció d’un projecte executiu per al manteniment de les
franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i de les parcel·les de
titularitat municipal. L’objectiu del treball és definir l’àmbit geogràfic, les actuacions,
el cost i el calendari d’execució dels treballs de tala d’arbrat i manteniment del
sotabosc per garantir les condicions de la vegetació que estableix la normativa en
matèria de protecció contra els incendis forestals.

El cost del treball és de

10.194,00 €.


Atorgament de subvenció a la Federació d’ADF Les Gavarres per a la instal·lació
d’una càmera de vigilància d’incendis a la Muntanya de Sant Sebastià. La
subvenció és de 898,06 € per a la instal·lació de la càmera, i de 200 € anuals
durant els tres anys següents a la instal·lació.



Suport al projecte europeu BRACE (Building Resilience trhough Fully Aware
Citizenry in Emergencies), impulsat per la Federació d’ADF Les Gavarres i la
Fundació Pau Costa. Es tracta d’un projecte europeu

per a incrementar la

resiliència de la població afectada per el risc d’incendis forestals. Actualment no
s’ha resolt si la candidatura ha estat seleccionada.

5 Protecció dels animals domèstics i de companyia


Redacció del text de la ordenança de benestar i tinença d’animals de Palafrugell.
Durant l’any 2021 s’ha reunit la comissió redactora i s’ha avançat en la redacció del
document, que es preveu aprovar en el primer quadrimestre de 2022.



L’Ajuntament té signat un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per
a la recollida de gossos i gats abandonats a la via pública. El 2021 s’han recollit un
total de 96 gossos i 14 gats.



S’ha actuat en 27 colònies per incidències relacionades amb la presència de gats
ferals (17 a Palafrugell vila, 6 a Calella, 3 a Llafranc, i 1 a Tamariu). 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. S’han dut a terme 146 esterilitzacions.
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6 Salut pública
6.1. Risc higiènico-sanitari d’espais d’ús públic


Obtenció d’ajut de Dipsalut (organisme salut pública de la Diputació de Girona) del
programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic. Concedida, en
espècie.



Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic de 4 instal·lacions
privades ubicades al municipi, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris i
del personal que treballa en aquestes instal·lacions.



Obtenció d’ajut de Dipsalut (organisme salut pública de la Diputació de Girona) per
l’avaluació higiènica i sanitària de les platges.



Coordinació/comunicació pels treballs d’inspecció que es realitzen en el marc dels
ajuts per l’avaluació higiènica i sanitària de les platges (neteja, desinfecció i control
analític de legionel·la a les dutxes i rentapeus, i control de la salubritat de la sorra a
les plataformes de dutxes i rentapeus).



Control ambiental del dragatge del port de Llafranc que realitza anualment l’ens
gestor del port per dragar i traslladar part de la sorra que s’acumula a la zona del
port cap al sector sud de la platja.

6.2. Plagues urbanes i animals de carrer
•

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 (256 coloms i
351 tórtores capturades).
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Accions puntuals per problemes, rates (32), gavians (11), formigues (8),
paneroles (6), vespes (3), cucs (3) i mosquits (1).

•

Obtenció d’un ajut de Dipsalut (organisme salut pública de la Diputació de
Girona) de 23.845,99 € per al control de plagues urbanes.

•

S’han localitzat un total de 11 nius de vespa asiàtica al municipi, 2 dels quals a
la via pública. Segons el protocol d’actuació, s’han portat a terme accions de
senyalització dels vespers, avís i requeriments als propietaris privats per a la
seva eliminació, i els nius identificats a la via pública han estat tots eliminats.

•

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).

•

Control de la colònia d’estornells establerta a la Torre de Can Mario mitjançant
falconeria, durant els mesos de març a maig.

•

Inici del procés per a la licitació del nou contracte per la gestió del servei de
control de plagues urbanes a dependències municipals i via pública.

7 Atenció ciutadana
Instàncies rebudes

Temàtica

2019

2020

2021

Neteges forestals

2

1

9

Plagues

12

10

9

Arbrat

2

1

1

Sanitat ambiental

9

3

4

Animals domèstics

15

6

10

Animals salvatges

3

0

0

Crema de restes vegetals

2

2

0
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Altres (energia, litoral)

2

0

4

TOTAL

47

23

37

2019

2020

2021

23.74

21.88

25.37

Nombre de nius de vespa asiàtica localitzats

8

21

11

Nombre de colònies de gats ferals en que s'ha actuat

18

22

27

Nombre de gossos recollits a la via pública

207

97

96

Nombre de gats recollits a la via pública

11

14

14

14

21

37

485

339

1563

3

3

6

59

0

142

2

2

2

172

242

436

Despesa en electricitat €/habitant

39,64

36,88

24,92

Consum electricitat kWh/habitant

227,53

210,98

182,83

Despesa en gas €/habitant

3,71

1,97

1,56

Consum gas kWh/habitant

59,89

31,69

26,90

8 Indicadors

€ per habitant destinats a projectes de Medi Ambient

Activitats d'educació ambiental programades a centres
educatius
Assistents a les activitats d'educació ambiental a centres
educatius
Activitats d'educació ambiental Palafrugell en Viu
Assistents a les activitats d'educació ambiental Palafrugell
en Viu
Activitats de neteja del litoral
Assistents a les activitats de neteja del litoral

9 Projectes de futur
Biodiversitat i patrimoni natural
•

Iniciar el desplegament de les actuacions proposades en el pla del Verd i la
Biodiversitat de Palafrugell.

19

Àmbit de Territori
Àrea de Medi Ambient

•

Ajuntament de Palafrugell

Executar la primera fase del projecte d’eliminació d’Ailants (Ailanthus altíssima) al
carrer Cristòfor Colom, al tram més proper a la carretera de Tamariu.

•

Millorar l’entorn i la senyalització d’una o dues fonts naturals, en el marc del
projecte de col·laboració amb l’Agrupació Excursionista de Palafrugell.

Canvi climàtic i gestió energètica
•

Finalitzar i aprovar el Pla d’Emergència en situació de sequera.

•

Executar les obres de la fase II de la xarxa de calor a la zona esportiva

•

Finalitzar la redacció i aprovar el Pla Director de l’Enllumenat

•

Executar el projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a
autoconsum al Museu del Suro i sol·licitar subvenció.

•

Redactar projectes executius per instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar,
un dels quals al pavelló poliesportiu.

•

Crear una Comunitat Local d’Energia solar.

Educació i comunicació ambiental
•

Celebrar les II Jornades de Meteorologia i Canvi Climàtic.

Prevenció d’incendis forestals
•

Actualitzar el Plànol de delimitació de les Franges Perimetrals de Protecció contra
Incendis en les urbanitzacions i edificacions aïllades i del Reglament Municipal de
Prevenció d’incendis.

•

Contractar el servei de protecció contra incendis a parcel·les interiors de titularitat
municipal i a les franges perimetrals a les urbanitzacions i nuclis de població.

•

Executar treballs de prevenció d’incendis forestals en la franja perimetral de
Calella.

Protecció d’animals domèstics i de companyia
•

Aprovar la ordenança de benestar i tinença d’animals.

Salut pública
•

Contractar un servei de gestió i control d’aus urbanes
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1. Introducció
L’any 2021, ha estat l’any de la consolidació del projecte organitzatiu de l’Àrea de
Qualitat Urbana. D’una banda, s’ha consolidat el personal que impulsarà la gestió
administrativa i tècnica i de l’altra, s’han fet els traspassos d’informació necessaris per
a tots aquells assumptes que fins a l’octubre de 2020, formaven part de les tasques
d’altres àrees.
No cal oblidar tanmateix, que el 2021, encara ha estat marcat per la situacions de
restricció social, provocades per les onades de la pandèmia per la SARS-COVID-19.
Diferents actes i activitats al carrer, no s’han pogut desenvolupar amb normalitat: alguns
s’han cancel·lat a darrera hora o s’han pogut realitzar amb mesures de control
d’aforament, distanciament i mascaretes. Aquesta incertesa, ha suposat un sobreesforç
per als organitzadors i per a les àrees que tenim competències en les autoritzacions i
provisió material o recursos municipal.
Malgrat tot, els projectes principals que es preveien a l’àrea, en matèria de residus,
ordenació de platges i de les activitats a la via pública, han obtingut un alt grau
d’assoliment, tal i com es desgranarà a continuació.
L’Àrea de Qualitat Urbana, té assignades les competències següents, que es poden
enumerar en tres àmbits diferenciats:
-La gestió dels residus i la neteja viària, incloent les recollides domèstiques, porta a porta
comercial, la gestió de la deixalleria, la neteja de mercats, la neteja i condicionament de
platges i les vies i espais públics municipals en general i les recollides i neteges
extraordinàries derivades d’activitats, festes i actes a la via pública. També s’hi inclou
l’activitat inspectora derivada de la gestió incorrecta dels residus o els abocaments i
notificacions per les parcel·les brutes o finques en mal estat.
-L’Ordenació dels usos i les activitats a les platges incloent la tramitació del Pla d’Usos
de Temporada amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, la gestió
de les activitats que es proposen en Domini Públic Marítimo Terrestre o les licitacions i
l’activitat inspectora de les autorització per explotació indirecte dels serveis de
temporada de platges (camps de boies, esports nàutics, varadors municipals i altres).
-Les Ocupacions de la Via Pública, derivades del desplegament de la mateixa
ordenança, que inclou, la tramitació d’autoritzacions i liquidacions i/o l’activitat
inspectora de les peticions d’autorització de les ocupacions per terrasses dels
establiments de restauració i hostaleria, les ocupacions per jardineres, pancartes i
banderoles, circs o firaires, així com les autoritzacions per realització d’actes a la via
pública (parades informatives, festes i ocupacions privatives en general). També inclou
l'activitat inspectora relativa a l'estat de conservació i salubritat de les parcel·les, els
solars o les seves construccions.
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2. Organització i recursos de l’Àrea
L’Àrea compta amb un equip humà format per: una cap d’àrea, dos inspectors en matèria
de residus i neteja viària, un inspector en matèria d’ocupacions a la via pública i dues
auxiliars administratius.
Eventualment, hem estat beneficiaris d’un Pla de Garantia Juvenil, que ens ha permès
disposar des del mes d’octubre i fins a març de 2022, d’una tècnica especialista en
gestió de residus, que ha donat un cop de mà en un projecte concret d’estudi de residus
a les platges i alhora en tot el conjunt de tasques de l’àrea relacionades amb les
escombraries i la neteja viària.
L’espai físic de les oficines es troba situat a l’edifici Can Bech de l’ajuntament de
Palafrugell, amb entrada per l’Avinguda Josep Pla. L’horari d’atenció al públic, a
l’actualitat es realitza, amb hores convingudes, de les 9h a les 13,30h; en horari telefònic
de les 8h a les 14h ambdós de dilluns a divendres i per correu electrònic amb l’adreça
qualitaturbana@palafrugell.cat.
El telèfon de contacte directe és el 972 61 31 39.
3. Gestió dels residus i la neteja viària
a. La gestió dels residus municipals a Palafrugell
Des de l'Àrea tenim encomanada la tasca de control i supervisió de les actuacions de
neteja viària, recollida d'escombraries -de totes les fraccions separades selectivamenti de la deixalleria municipal, que es realitza a través de la contractació de l'empresa
Urbaser SA i els diferents operadors, transportistes i gestors finals de cada residu.
Disposem d'una pàgina web de referència residus.palafrugell.cat on es detallen
tots els sistemes de recollida previstos i alhora es van penjant les novetats en aquesta
matèria on us convidem a accedir per informar-vos més abastament.
Per fer cinc cèntims d'aquesta operativa en la gestió dels residus podem distingir fins a
7 sistemes treball:
i.

Recollida de residus domèstics en àrees d’aportació
Són les àrees organitzades amb els contenidors de les 5 fraccions situades als
carrers de la població. Les freqüències de buidatge depenen de la temporada de
l'any i de la quantitat de residu que es genera a les nostres llars.

ii.

Recollida de residus domèstics porta a porta
Aquest sistema de recollida, vigent des de 2010 en l'àmbit del centre del poble,
permet recollir davant de cada habitatge la brossa separada selectivament en
cubells individuals. Cada dia es permet treure dues fraccions separades
correctament.

iii.

Recollida de residus comercials
Atesa la intensa generació de residus de determinats establiments com el sector
de la restauració i el de la venta al detall, s'han establert diferents rutes de recollida
3

diferenciada que permeten recollir davant de cada establiment els residus
separats. L'ajuntament en facilita els contenidors i la neteja periòdica dels
mateixos. A les acaballes de 2021, hem estat treballant intensament amb
l’empresa de recollida, per elaborar un calendari amb horaris i freqüències més
ajustades a les activitats econòmiques. El tret de sortida d’aquest nou calendari
serà ja a partir del 2 de gener de 2022.
iv.

La deixalleria municipal
És el centre d'emmagatzematge temporal de residus tant d'origen domèstic com
de petits comerços o activitats econòmiques on es permeten realitzar aportacions
i se'ls separa segons seva naturalesa. Són importants les aportacions de restes
de poda, trastos vells, runes, residus especials, entre altres.
L'ús regular i continuat de la deixalleria pot ser objecte de bonificació a la taxa de
les escombraries.
Diferents obres i inversions de millora en els espais de la deixalleria, han de
permetre que aquest centre esdevingui una referència en les activitats
encaminades cap a l’economia circular. S’han dignificat els espais i es pretén crear
un recinte més amable amb els seus usuaris i visitants.

v.

Altres recollides: l’oli usat, la roba, els trastos i la poda
L'oli vegetal usat no s'ha d'abocar al sistema de sanejament. L'ajuntament ha
habilitat fins a 6 punts de recollida a través del contenidor TARONJA, on dipositarlo dins d'una ampolla de plàstic tapat o bé a la deixalleria municipal.
Per als trastos i la poda, que són residus en general voluminosos, la recollida és
concertada a través d'una trucada al telèfon 900 100 810.

vi.

El compostatge casolà
El compostatge és una pràctica molt senzilla que consisteix bàsicament en
dipositar les restes orgàniques generades a les nostres cases junt amb les restes
vegetals o llenyoses de petita mida. El procés que s'esdevé és el que succeeix a
la natura on es descompon aquest material fins a esdevenir adob vegetal, apte per
aplicar al nostre hort o jardí.
Des de l'ajuntament es faciliten compostadors per als habitatges amb jardí del
nostre municipi que així ho sol·licitin, aquests es poden beneficiar d'una reducció
de la taxa d'escombraries del 25% del total.
L’any 2021 hem desenvolupat tota una campanya de foment del compostatge
casolà que ha permès afegir una vintena més de nous usuaris a la xarxa de
compostaires municipals.

vii.

L’organització de la neteja viària
La neteja viària dels carrers, places, mercats i platges i en general de tots els
espais públics urbans és objecte d'una activitat intensa amb diferents equips
humans i mitjans mecànics que es fan servir per a l'ocasió tals com:
escombradores, equips d'aigua a pressió, camió amb grua elevadora, camions de
petit format amb caixa oberta i bolquet, carretons i escombres, o cribadores d'acció
manual per a les platges.
L'ús continuat de la via pública, requereix alhora un manteniment específic quan
hi ha situacions d’ús amb intensitat com són les festes majors, concerts, curses,...
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des de l’empresa de recollida i neteja es dóna cobertura amb l’aportació de mitjans
per a la recollida dels residus i la neteja prèvia i posterior d’aquests actes.
b.

Principals projectes i iniciatives

i. Implantació d’un nou calendari de recollides domèstiques a l’àmbit porta a porta
Durant el primer trimestre de 2021, s’ha dissenyat una campanya específica
informativa per a facilitar el canvi cap a un nou calendari de recollides del sistema
porta a porta del centre. A la campanya s’han previst cartes informatives amb
material de difusió de suport (tríptic, imant de nevera amb el nou calendari) i una
parada informativa per a la distribució del material de recollida. En poc més de dues
setmanes, es van fer l’entrega de fins a 350 unitats de cubells –nous i de reposició.
El nou calendari pretén potenciar les fraccions que més es generen a casa nostra
(envasos i orgànica), i minimitzar les recollides del rebuig a un sol dia, ja que si es
recicla correctament, és la fracció que ha de quedar en menor proporció. Podeu
veure el vídeo en aquest enllaç: https://youtu.be/GZ-6SN-dN24
ii. Desenvolupament de la subvenció per al foment del compostatge
casolà
Amb la campanya “Som natura, com compost”, es va fomentar la
incorporació de nous compostaires del municipi en aquesta
pràctica. Adreçada principalment a sumar habitatges de la zona de
Vila-seca i el Bruguerol, hem tancat el projecte amb 20 nous
compostadors instal·lats. S’ha fet un seguiment des de la
implantació de compostador dins del jardí o hort i les primeres
aportacions de material, fins a 2 visites més per veure que es
seguien correctament les instruccions de compostatge i que al cap
de 6 mesos, obtenir el compost madur per aplicar-lo directament al
sòl.
iii. Execució de la subvenció per a millores a la deixalleria municipal
L’any 2021, s’han licitat i contractat les
obres de millora projectades amb la
memòria valorada de la subvenció de
104.183,22€ obtinguda de l'Agència de
Residus de Catalunya. S’han adquirit: tres
noves caixes compactadores, un transpalet
manual i la compra de nova senyalització
interior, noves baranes protectores per als
molls i la pavimentació i asfaltatge de la
zona de molls, carrils d’accés i magatzem
de residus electrònics.
iv. Incorporació de la recollida porta a porta dels centres d’ensenyament
Fruit de la Diagnosi dels sistemes de recollida de cadascun dels centres
d’ensenyament, s’han dotat dels contenidors o cubells necessaris per a realitzar la
recollida selectiva de les fraccions de paper/cartró, envasos i orgànica (es genera
vidre esporàdicament). El flux de residus del paper “net” procedent d’eixugar les
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mans dels lavabos, també s’ha reconduït cap a la recollida selectiva de paper, amb
la compra de cubells específics per aquesta funció.
v. Conclusions de l’Estudi del model futur de gestió dels residus municipals
El document final, analitza diferents opcions en matèria de recollida de residus i
planteja diferent escenaris en el modelatge dels sistemes actuals: des de conservar
la sistemàtica actual en contenidors amb àrees d’aportació, fins a models mixtes que
combinen porta a porta, àrees de contenidors i àrees emergents.
L’Ajuntament aposta clarament per desenvolupar la proposta que esdevé més
proactiva en matèria d’assoliment dels objectius de reciclatge i cost efectivitat, que
com a mínim és del 60% i que passa per ampliar a tot el nucli i Llofriu el modelat
amb porta a porta i treballar les singularitats d’aquells espais que urbanísticament
siguin més complexes amb altres solucions a mida.
Aquest estudi inicial, ha estat informat a través de diferents reunions de treball, als
regidors de l’oposició, i a entitats veïnals.
vi. Reforç de la informació a les Recollides comercials
Durant la temporada alta, s’han realitzat un
conjunt d’actuacions informatives i inspectores
al voltant de les activitats generadores de
residus, encaminades a fomentar el correcte
funcionament de les recollides comercials,
l’atenció als horaris permesos de dipòsit dels
residus a la via pública i la manera de lliurarlos correctament al servei. Per aquesta raó,
s’han elaborat materials informatius específics
que han consistit en un tríptic informatiu i un vídeo que hem difosa a través de les
xarxes socials.
vii. Campanya de prevenció de l’embrutiment dels gossos
Davant de la problemàtica d’embrutiment de la via
pública dels orins i femtes de gos especialment en espais
del centre històric i comercial de Palafrugell, es va
engegar aquesta campanya que va consistir en l’entrega
d’un petit rètol informatiu als comerços col·laboradors
amb el logotip de la campanya i una parada informativa
a Plaça Nova amb el lliurament d’informació i material
format per un “Kit de neteja” –ampolla per omplir amb
aigua i vinagre i bosses-, que tot propietari hauria de dur
per sortir a passejar la seva mascota i actuar davant de
l’embrutiment per orins o femtes.
Disposem de més kits de neteja que poden ser obtinguts
des d’aleshores, i fins a finalització d’existències, a les dependències de la nostra
Àrea.
viii. Sessions informatives al Pla d'acollida comarcal
Aquestes sessions han tingut lloc al Centre Municipal d’Educació i en col·laboració
amb l’àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal amb dos grups de 20
persones nouvingudes al municipi en les quals se'ls ha explicat el funcionament del
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sistema de recollida d'escombraries a Palafrugell incloent, l’ús de la deixalleria
municipal, el reciclatge de l'oli domèstic, l'especificitat de la recollida en l'àmbit porta
a porta, o en general la importància de separar bé a casa i utilitzar millor els serveis
públics per a benefici de la col·lectivitat… aquestes sessions, molt dinàmiques,
permeten transmetre des del nostre servei, com cal realitzar la gestió dels residus al
nostre municipi.
ix. Accions d’informació i comunicació en matèria de residus
• S’ha elaborat una Infografia sota el títol “Com gestiono
els meus residus”, on es grafia les diferents
possibilitats per canalitzar els residus domèstics i
industrials, s’ha difós a totes les dependències
municipals, escoles i es troba publicada al web.
• S’han elaborat tres vídeos explicatius de prop d’un
minut de durada amb la intenció de difondre amb
instruccions clares: la recollida porta a porta, la
recollida comercial, la gestió dels residus domèstics.
Veieu
aquí
el
de
Altres
residus:
https://youtu.be/BbKydDmHkMc
• Hem col·laborat amb la campanya de neteges del dia Let’s Clean Up, en
col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient. el projecte Dich de Plastic Beach
promogut per l’Escola Vedruna i el projecte de Neteja de Platges amb l’IES Baix
Empordà& Submon i diferents neteges practicades per alumnes dels Instituts
Nou Palafrugell i l’escola Sant Jordi.
• Juntament amb el SIG Ecovidrio, s’ha actualitzat l’inventari de comerços i se’ls ha
facilitat diferents contenidors per al foment de la recollida selectiva del vidre.
• S’han elaborat adhesius específics per evitar l’abocament de bosses de residus
a les papereres.
• S’han instal·lat fins a 35 ut de fixacions per a contenidors per aquelles bateries
que tenen alguna problemàtica en el seu emplaçament.
• S’han realitzat diferents campanyes de retirada de
fibrociment que ha estat abocat en zones rústiques o
contenidors.
• S’ha assistit a diferents sessions de formació sobre la
gestió dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics
(RAEES) de la Deixalleria.
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4. Ordenació d’usos i activitats a les platges
a. El Pla d’Usos de platges
El Pla d'Usos de temporada de les platges
és l'eina que disposa la legislació de Costes
per establir la distribució i els usos permesos
a les platges en zona de domini marítima
terrestre. Correspon als ajuntaments de
formular, en base al seu coneixement del
territori, les activitats econòmiques i la
compatibilitat d'usos a les platges, de
realitzar una proposta en l'àmbit terrestre i
en l'àmbit marítim de competència
municipal.
b. Principals projectes i iniciatives
i.

Elaboració del Pla d’Usos 2022 i L’Informe de comptabilitat de les Estratègies
Marines
S'han elaborat els plànols, les fitxes de servei, l'estudi econòmic i financer per
cadascuna de les activitats proposades que comprenen els camps de boies de fondeig,
el lloguer d'embarcacions recreatives, els esports nàutics per a la pràctica del caiac o
pàdel sud, el lloguer de gandules o els varadors d'embarcacions a la sorra.
Alhora, s'han presentat la petició d'autorització per a les terrasses d'establiments de
restauració situades en Domini. Totes aquestes activitats estan subjectes al cànon de
Costes del Ministerio així com les que es troben en domini portuari, com és el cas de
Llafranc i Tamariu, subjectes al cànon de Ports, d'acord amb la seva ocupació i previsible
rendibilitat. Aquesta anualitat, s’ha hagut de presentar l’informe de compatibilitat de les
estratègies Marines, que ha implicat també, ampliar el coneixement sobre el fons marí i
els possibles impactes que els serveis de temporada generen sobre d’ell.

ii.
Sol·licitud d'autoritzacions d'activitats i actes en DPMT, en temporada d'estiu
Essent una vila molt prolífica en activitat cultural promoguda per les entitats, les
associacions de veïns i altres aquestes sovint s'emplacen en zona de domini marítimo
terrestre (DPMT), fet que comporta haver de tramitar la corresponent autorització al
Servei del Litoral de la Generalitat. Des de l'àrea es concentren totes aquestes peticions
i es generen les corresponents resolucions d’autorització, si s’escau.
iii.
Preparació de les licitacions per als Serveis de Temporada de Platges
A principis de la temporada 2021, i davant de la situació COVID, es va propiciar
l’oportunitat de prorrogar els diferents serveis de temporada que ja hi havia vigents, amb
la finalitat d’eixugar, la potencial disminució dels ingressos de la situació iniciada ja en
2020.
Durant el darrer trimestre de 2021, ja s’estan treballant a nivell intern el Plec de
condicions, la Memòria de contractació i els Plecs de Prescripcions Tècniques que han
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de servir de base per a l’atorgament d’autoritzacions dels serveis de temporada de
Platges de cares a l’estiu 2022.
5. Ocupació de la via pública
a. L’ordenació de l’espai públic i la regulació del seu ús
L'ús i gaudi de l'espai públic municipal de manera privativa
o en règim especial, resta condicionat a l'atorgament de
la corresponent autorització de l'ajuntament. Es considera
que es troben subjectes a aquestes autoritzacions tots
aquells establiments, en especial els de restauració i
venta d'articles de consum, que fan algun tipus d'ús o
ocupació de la via pública, amb elements fixes o
desmuntables.
El marc normatiu municipal queda emmarcat
mitjançant l'aplicació de l'Ordenança Municipal
Reguladora de l'Ocupació de la Via Pública.
Les autoritzacions en les vies i espais públics resten
condicionades a la compatibilitat de la resta d'usos,
en especial, el de l'accés universal i per als
vianants.
L'expedició d'autoritzacions porta aparellada tota
l'activitat inspectora afecte, per a comprovar,
verificar i requerir el compliment de dites autoritzacions i el seu règim d´ús.
Ordenança de disciplina urbanística
Aquest ordenança té com a finalitat que les finques,
immobles o instal·lacions situats al terme municipal
de Palafrugell es mantinguin en les degudes
condicions d'ús i conservació, de forma que s'evitin
riscos que pugin afectar a la seguretat, la salubritat
i el decòrum públic.
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, obliga als propietaris de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions
a complir amb els deures d'ús, conservació i rehabilitació establerts en la mateixa llei,
així com el manteniment o reposició de les condicions de seguretat, salubritat i ornament
públic dels bens immobles.
Aquest articulat, faculta a l'Administració per ordenar el compliment d'aquestes
obligacions així com per executar subsidiàriament amb càrrec a l'interessat en cas de
desobediència, sense perjudici de la imposició de multes coercitives reiterables fins que
es compleixi l'obligació de conservació.
Els expedients de disciplina urbanística en aquest àmbit es poden iniciar a instància de
l'interessat o d'ofici a través de l'acció inspectora.
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Intervenció
Atès que existeix la necessitat per part de l'àrea d'Intervenció per comprovar i contrastar
totes aquelles dades referents a l'Ocupació del Vol de la Via Pública, les activitats
comercials i els guals d'entrades de vehicles. L'àrea de Qualitat Urbana col·labora en
matèria inspectora realitzant les comprovacions de camp pertinents per tal de recollir
aquelles dades que puguin ser susceptibles i/o rellevants perquè pugui desenvolupar
les seves funcions en matèria liquidadora.
b. Principals projectes i iniciatives
i.

Treballs preparatoris per a la Modificació de l’Ordenança d’ocupació de l’espai Públic
S’ha elaborat una proposta de
Modificació de l’Ordenança d’ocupació
de l’espai públic que pretén ordenar els
àmbits singulars del municipi com són:
• Plaça Nova i c/Cavallers a
Palafrugell
• Passeig Marítim de Tamariu
• Passeig
Cipsela,
Plaça
Promontori i c/Francesc de
Blanes a Llafranc
• Plaça Portbo, Les Voltes, c Calau a Calella
La proposta inclou:
• El text modificat de l’Ordenança
• Els plànols d’Ordenació
• Les Fitxes gràfiques i Tècniques

Al mes d’octubre de 2021 es va crear la
Comissió Redactora de l’ordenança, el mes de
desembre es va realitzar una sessió
Informativa general per tots els interessats i
durant el mes de febrer i març del 2022 es
preveuen sessions Participatives i la fase de
retorn de les propostes.
Aquest projecte té la voluntat de donar
uniformitat i alinear els fronts marítims i el
paisatge urbà dels àmbits singulars, així com
impulsar criteris estètics i de qualitat en els tancaments i materials que conformen
l’ocupació de la via pública. Tota la informació relacionada amb l’ordenança es penja a
la
Plataforma
Palafrugell
Decidim:
https://palafrugelldecidim.ddgi.cat/processes/ppmodificacio-ovp
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6. Estadístiques i resultats de gestió
L’any 2021 s’han generat 15.735Tn de residus municipals, el que representa en xifres
absolutes, una augment de 1179Tn respecte al 2020 un 7,5% més. Això vol dir que, en
termes generals, s’ha augmentat el nombre de visitants al municipi.
El percentatge de materials reciclats respecte el total, augmenta una mica més de 3
punts, fins al 49%, un nivell encara baix comparat, amb els objectius que ja per aquesta
anualitat es marcaven des de la Unió Europea, d’assolir com a mínim el 60%.
Ens queda feina encara per fer, i intentar assolir aquestes xifres, que d’aquí a 4 anys,
han d’haver assolit fins a un 65% en pes de materials reciclats del total de residus
generats.
Total de residus gestionats
Any 2020
Tones de residus a l'abocador
(Abocador i de neteja viària)
Tones de residus reciclades
(paper/cartró, vidre, envasos i
matèria orgànica i residus de la
deixalleria)
Tones de residus municipals
totals gestionades
Percentatge de reciclatge (Tn
reciclades/Tn totals)
Assoliment del percentatge de
reciclatge
segons
Directiva
europea 60% al 2020
-

Any 2021

Evolució
2020-2021

7.841

7.969,40

128.40

6.715

7.766,06

1.051,06

14.556

15.735,46

1.179,46

46,13

49.35

3,22

13,87 -

10,65

Increment de gestió de residus, en pes (2020-2021)

1.179,46

% increment/decrement en la gestió dels residus (2020-2021)

7,5

La taula de continuació, correlaciona la el pes per tipologia de residu, gestionat al
municipi de Palafrugell.
Gestió de residus segons tipologia i origen

PES
TOTAL
(KG)

TIPUS DE RESIDU

ORIGEN

Aerosols amb substàncies perilloses

Deixalleria

1.210

Càpsules de cafè d'alumini

Deixalleria

1.000

Càpsules de cafè de plàstic

Deixalleria

440

Envasos buits que contenen subst periolloses

Deixalleria

2.570

Envasos lleugers

Comercial i Domèstic

Ferralla

Deixalleria

FORM

Comercial i Domèstic

Fusta

Deixalleria

344.550

Matalassos

Deixalleria

55.880

1.193.780
62.400
1.937.940
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Olis minerals

Deixalleria

1.000

Olis vegetals

Deixalleria

7.780

Paper i cartró

Comercial i Domèstic

Piles

Deixalleria

1.530

Poda

Deixalleria

452.290

Radiografies

Deixalleria

60

RAEE electrodomèstics

Deixalleria

12.130

RAEE ferralla electrònica

Deixalleria

31.950

RAEE frigorífics

Deixalleria

32.860

RAEE fluorescents

Deixalleria

500

REPQ altres

Deixalleria

1.620

REPQ dissolvents no halogenats

Deixalleria

1.200

REPQ reactius laboratori i fitosanitaris

Deixalleria

80

REPQ sòlids i pastosos amb substàncies perilloses

Deixalleria

19.450

Rebuig

Comercial i Domèstic

Runa

Deixalleria

459.390

Solucions àcides

Deixalleria

50

Tèxtil

Contenidors vorera

Tòners NO substàncies perilloses

Deixalleria

Vidre envàs

Comercial i Domèstic

Vidre pla

Deixalleria

49.940

Voluminós

Deixalleria

1.065.360

972.410

7.969.400

5.711
920
998.660

Cada habitant de Palafrugell, genera de mitjana uns 1,87 kg de brossa, i és un indicador
que es manté per sobre de la mitjana catalana pel fet que, tradicionalment som també
una població de serveis i amb una forta estacionalitat poblacional.
Generació de residus per càpita
Any 2020
Generació total de residus en
Kg/hab.dia a Palafrugell
1,74
Generació total de residus en
Kg/hab.dia a Catalunya (any
2020)
1,34
Generació total de residus en
kg/hab. Any Palafrugell
635,46
Generació total de residus en
kg/hab. Any Catalunya
488,02

Any 2021

Evolució 20202021

1,87
Pendent de
publicació
682,78
Pendent de
publicació

0,13
47,32
-
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Composició recollida Palafrugell 2021

6%

6%

8%
51%

12%
17%

Rebuig

Altres

FORM

Vidre

Paper i Cartró

Envasos

2021

2020

2019

2018

2017

Rebuig

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

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

Evolució tones rebuig i Residus Municipals
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% Recollida selectiva
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0,00

2006

10,00

%RS (inclou deixalleria)
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Hi ha prop de 1.000 comerços i establiments adherits a algun dels sistemes porta a porta
de recollida de residus, bé siguin paper i cartró, envasos, vidre i fracció orgànica.
Especialment importants en nombre són els que provenen del sector de l’hostaleria i
restauració, que generen volums importants de totes aquestes fraccions i cal separarles correctament dels circuïts domèstics atès el seu pes relatiu.
Nombre de contenidors i
establiments per servei
Any 2021
Rebuig
421
Orgànica
293
Vidre
270
Paper i cartró
271
Envasos
315
Nombre
d'establiments
en
recollida comercial porta a porta
(envasos, cartró, vidre i fracció
orgànica)

619

La recollida porta a porta de residus domèstics, representa prop d’un 11% dels
habitatges totals de Palafrugell. Aquest tipus de recollida permet aconseguir uns
materials molt nets i augmentar el nivell de recollida general de la població.
Recollida porta a porta
Nombre d'habitatges en àmbit
porta a porta domiciliari
Percentatge d'habitatges en
àmbit porta a porta/totals

Any 2021
1.133
11,06

El servei de deixalleria és àmpliament utilitzat per la població i les empreses. Així com
el servei de trastos i poda, de manera concertada és un servei consolidat, el primer amb
una mitjana de 20 serveis per dia de recollida i el segon 15 recollides de poda per dia
de servei.
Serveis de poda/trastos i deixalleria
Any 2021
Numero d'empreses ateses a la
deixalleria
Nombre de recollides
concertades de trastos
Nombre de recollides
concertades de poda

188 empreses 1.510 usuaris
1.650
1.550
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El compostatge domèstic serà una prioritat de cares a l’any 2021, amb el què es vol fer
el salt qualitatiu d’assolit més de 400 habitatges que realitzin aquesta pràctica a casa
seva. De moment, durant l’any 2021, 17 famílies més s’hi van adherir.
Compostatge i bonificacions
Any 2020

Any 2021

Evolució
2020-2021

381

398

+17

Tn equivalents de residus gestionades a
través
de
compostatge
casolà
(400kg/hab.any)

147,2

159,2

+12

Bonificacions de la taxa d'escombraries
per compostatge casolà

68

74

+6

Bonificacions de la taxa d'escombraries
per l'ús de la deixalleria municipal

502

469

-33

Nombre de compostaires
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A títol orientatiu, al llarg de l’any, s’han anat gestionant una mitjana de 5-6 incidències
diàries de la xarxa de contenidors o de les recollides associades als comerços i entre 6
i 7 incidències relacionades amb la neteja viària com ara, neteja parcs infantils, buidatge
de papereres, cunetes o camins. Així mateix, els expedients sancionadors o expedients
oberts per causes relacionades amb els residus sumen més d’un centenar durant l’any.
Es tracta d’empreses o particulars sobre els quals s’ha realitzat algun requeriment per
tal de restablir o multar per algun incompliment de l’Ordenança Municipal de Residus.
Activitat administrativa
Any 2021
Nombre
d'incidències
gestionades per residus
1.100
Nombre
d'incidències
gestionades per neteja viària
1.500

7. Reptes i iniciatives de futur
Els principals projectes estratègics que es pretenen portar a terme durant l’any 2022 fan
referència a:
Definició del Plec de Gestió de residus, servei de deixalleria, neteja viària i
condicionament de platges de Palafrugell
Amb l’horitzó al darrer trimestre de 2022, es pretén disposar dels documents per a
realitzar la contractació d’un nou servei de recollida de residus que afavoreix l’assoliment
d’objectius de reciclatge més ambiciosos, fomenta la millora dels equips i serveis de
neteja i situa la deixalleria o punts nets, com un equipament cabdal per al reciclatge de
determinades fraccions de residus municipals.
Aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança d’ocupació de la Via pública
Durant els primers mesos de 2022, es treballarà pel procés de participació ciutadana, la
fase de retorn i les convocatòries de la Comissió Redactora, per acabar de tancar els
textos i documents tècnics que hauran d’acompanyar l’ordenança. En tot moment,
s’haurà de realitzar un acompanyament als establiments que ja es vulguin adequar als
nous condicionants que s’hi acabin definint.
Consolidació de la nova estructura de serveis del Pla d’Usos 2022 amb els
adjudicataris resultants de les noves autoritzacions
Durant el primer trimestre del 2022 es resoldran les noves autoritzacions dels serveis de
temporada tals com els esports nàutics, els camps de boies o els varadors, entre
d’altres. Aquesta primera temporada de funcionament, caldrà també realitzar un
especial acompanyament amb el compliment dels requisits del plec i/o les inspeccions
necessàries per a garantir-ne el seu compliment.
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Serveis Municipals
1 Platges. Implantació i conservació dels diferents serveis i instal·lacions per a la temporada
d’estiu
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
Primera neteja de posta a punt 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 del 15 de juny al
30 de setembre.
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 i les casetes de primers auxilis.

Es disposa d’un contracte de servei de salvament i socorrisme per a la seguretat de les
persones a les platges amb l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.
2 Gestió dels serveis de manteniment de la via pública
El manteniment de la via pública es realitza mitjançant contractes de serveis signats amb
diferents empreses especialitzades, a excepció dels treballs de manteniment de la pintura,
neteja de graffitis i els treballs de manteniment de les instal·lacions d’aigua de les fonts, dutxes,
rentapeus i altres similars que es presten amb personal propi i en concret amb la disposició de
2 oficials pintors i un oficial instal·lador. Dins d’aquest capítol s’hi engloben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenció ciutadana.
Manteniment de l’enllumenat municipal i de la xarxa semafòrica.
Conservació de la via pública (àmbit urbà, rústega (camins), mobiliari, senyalització.
Manteniment de les zones enjardinades i arbrat.
Conservació i neteja del clavegueram municipal.
Conservació i manteniment d’estacions de bombament d’aigües residuals.
Manteniment de pilones retràctils automàtiques.
Suport logístic a actes i festes.
Manteniment d’instal·lacions d’aigua: dutxes, fonts, rentapeus.
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Treballs de pintura del mobiliari urbà i esborrat de pintades (graffitis).

2.1 Atenció ciutadana
El servei d’atenció ciutadana de l’àrea de Serveis Municipals té com objectiu gestionar les
demandes d’informació sobre els serveis públics de manteniment i atendre les queixes i els
suggeriments sobre l’estat de conservació i manteniment de la via pública, tant en àmbit urbà
com en rústega i incloses les platges i cales.
Els serveis que s’ofereixen són:
• Tramitar qualsevol incidència o desperfecte a la via pública tals com fanals fosos, papereres
desbordades, mobiliari urbà trencat, estat de les voreres i dels ferms asfàltics, parcs
infantils, estat de les zones verdes, xarxes de sanejament, etc. Tots els avisos queden
registrats dins del programa d’incidències Attend. S’atenen trucades, correus electrònics,
escrits i visites presencials.
• Petició de material municipal per a la celebració d’actes i festes al carrer i/o petició de
qualsevol altre suport o assistència per al muntatges.
• Qualsevol incidència en el manteniment del Cementiri Municipal.
2.2 Conservació de l’enllumenat municipal, xarxa semafòrica i assistència a festes populars.
Des de l’àrea de Serveis Municipals es duu a terme el control i la gestió de l’enllumenat públic i
de la xarxa semafòrica. El contracte també inclou el muntatge de punts d’electricitat i pancartes
per a la realització d’actes populars o institucionals. Tanmateix es porten a terme obres de
millora de major envergadura que l’estricte manteniment preventiu: substitució de quadres
elèctrics de comandament, substitució de llumeneres i/o columnes degut a col·lisions de
vehicles, tempestes, actes de vandalisme 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 2021 han estat les següents:
• Subministrament i substitució del quadre de comandament de l’enllumenat públic del carrer
del Port Pelegrí, en molt mal estat de conservació. Inversió 5.259 €.
• Retirada i reposició del punt de llum PA066009 en el carrer del Suro per un import de
1.682,07 €
• Ampliació de la il·luminació de l’aparcament del carrer Bellcaire amb una inversió de 470 €.
• Modificació de la instal·lació d’enllumenat del sector de la Caritat i del carrer de Torres
Jonama a fi i efecte de donar de baixa el subministrament d’energia elèctrica del carrer de
la Caritat. Inversió: 1.800 €
• Adequació de les línies d’enllumenat i substitució de les caixes de connexions de la façana
dels habitatges de l’avinguda Garcia Lorca.
• Substitució de columnes d’enllumenat al carrer Alfons XII i General Prim. Inversió 2.385 €
• Substitució de 7 llumeneres al carrer d’Ernest Lluch. Inversió 1.020 €
• Reposició de focus de la base de la torre de Can Mario per altres de tecnologia Led.
Inversió 2.914 €
• Substitució de les llumeneres de la plaça del Doctor Trueta de Calella. Inversió 3.518 €
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Retirada i reposició fanal trencat per accident al carrer de Santa Rosa per un import de
1.125,30 €
Reposició llums encastats al Poblat Ibèric per un import de 4.530,24 €
Retirada i reposició d’un punt de llum de l’avinguda d’Espanya trencat per accident de
trànsit per un import de 1.588,56 €
Reforç il·luminació del carrer de la Rajola a l’alçada de la plaça de Joan Corominas per un
import de 1.878,80 €
Reforç il·luminació de la plaça del Camp d’en Prats per un import de 3.965,29 €

Millora il·luminació de la pista skate de la plaça 11 de març per un import de 7.622,55 €
Il·luminació de l’aparcament del Centre Municipal d’Educació per un import de 7.083,16 €
Subministrament i instal·lació de dues faroles trencades a conseqüència d’un accident al
vial Brugueres 1 per un import de 2.639,59 €
Reposició punt de llum a la zona comercial de la Fanga per un import de 1.502,30€.
Reposició de columna d’enllumenat al carrer de l’Estació de Llofriu per un import de 430 €
Instal·lació de 4 llumeneres LED al carrer de les Canàries de Calella.
Reposició de columna d’enllumenat al carrer de la Perica per un import de 291 €
Reposició de columna d’enllumenat al carrer de la Brisa per un import de 291 €.
Reposició de columna d’enllumenat al carrer de Puig i Cadafalch per un import de 607 €
Reposició de columna d’enllumenat a la plaça del Sol per un import de 291 €.
Substitució de llumenera trencada al carrer Ample per un import de 528 €.
Instal·lació de 15 metres de nova línia d’enllumenat al carrer del Port Pelegrí, al pàrquing de
la zona blava, per obsolescència de l’existent.
Instal·lació elèctrica per a la festa Radikal Ocean celebrada el cap de setmana del 8-9
d’octubre per un import de 1.286,53 €
Reposició de llumenera trencada a la plaça onze de març per un import de 673 €.
Reposició de dues faroles d’enllumenat al carrer del Gurugú trencades per col·lisió de
vehicle per un import de 1.524,63 €
Reposició de punt de llum CA006129 de l’avinguda Costa Brava trencat per accident per un
import de 1.226,03 €
Instal·lació de quatre llumeneres led al carrer de les Illes Canàries per un import de
1.272,82 €
Canvi de projectors en mal estat per uns de nous tipus led a la façana de l’edifici cantoner
amb els carrer Lluna i Miquel Vincke Meyer per un import de 4.237,46 €
Retirada i reposició del punt de llum del carrer Lope de Vega per accident per un import de
1.311,74 €
Reposició de la llumenera del punt de llum CA007085 en carrer Tenerife per un import de
670,98 €
Reposició de la llumenera del punt de llum PA011066 de la plaça del Sol feta malbé per
envelliment per un import de 581,76 €
Reposició de la columna del punt de llum PA036008 del carrer Sant Sebastià feta malbé per
envelliment per un import de 350,32 €
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2.3 Conservació i manteniment de la via pública
Les empreses contractades pel 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.
PILOSTOP, gestiona el manteniment de les pilones automàtiques de la plaça Sant Pere de
Calella i del carrer d’en Gotes de Tamariu.

Tanmateix s’efectuen reparacions de fusteria, serralleria, pintura, instal·lacions, mitjançant
personal propi (pintors, instal·lador) o bé contractant industrials.
Dins del contracte de manteniment de la via pública, es procuren realitzar, també, actuacions
de millora, les quals, durant l’any 2021, han estat les següents:
Manteniment de via pública
• Adaptació de gual de vorera per vianants a la normativa vigent al carrer d’Àngel Guimerà,
accés a l’IES Baix Empordà.
• Reparació de deformacions del ferm de la vorera del carrer de la Font amb carrer Ample
degut a l’empenta de les arrels dels arbres.
• Desmuntatge de les rampes de half-pipe de la plaça onze de març.
• Reparació de deformació de paviment de llambordes de la zona d’aparcaments de la plaça
Joan Baptista Mas.
• Substitució de graons de fusta de les escales del final del carrer de la Terra Alta de Aigua
Xelida.
• Treballs de reparació de paviments de la plaça de Joan XXIII i del carrer de Balmes.
• Extracció de soca de pi de grans dimensions que es va tallar a conseqüència del temporal
Glòria i formació de nou escocell al costat, al passeig Francesc de Blanes.
• Adequació de les terres a l’accés a la platja del Golfet, a sota del talús que es va estabilitzar
amb malla.
• Subministrament i instal·lació de barana de seguretat al camí de ronda d’Aigua Xelida.
Inversió 514,01 €

•
•

Reparació de trams de paviment del carrer dels Valls i del carrer de Cavallers enfonsats pel
pas de vehicles pesats.
Col·locació de 216 m2 de malla especial antigerminant a la zona perimetral de la riera de
l’avinguda de Josep Tarradellas. Inversió 791,47 €
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Formació de mur de contenció al carrer de la Cala d’es Portió.
Reparació de deformacions del ferm i fels escocells de l’arbrat viari del camp del Casal
Formació de voreres al carrer de Gurugú de Tamariu
Formació paviment sauló sòlid accés camí torre guaita des del poblat ibèric per millorar
l’accessibilitat. Inversió: 4.881,75 €
Intervenció de millora a les voreres del carrer Homer
Adaptació de la vorera del pas de vianants del carrer de Sant Pere amb el carrer de la
Rajola a la normativa d’accessibilitat
Adaptació de la vorera del pas de vianants del carrer de Doctor Flèming amb l’Avinguda de
Pompeu Fabra a la normativa d’accessibilitat.
Adaptació de la vorera del pas de vianants del carrer Daró a la normativa d’accessibilitat.
Instal·lació, manteniment i retirada línies de vida de Llafranc per un import de 1.754,50 €
Instal·lació de barana de fusta a les escales del carrer Ullastres de Tamariu.
Intervenció de millora a les voreres del carrer de Perú.
Contractació de 2 comptadors d’aigua potable pel sector comercial de la Fanga, el qual es
recepcionarà durant aquest mes. Inversió de 1.458,94 €
Reg de marges i aparcaments pels concerts de Cap Roig, per un import de 3.038,75 €
Formació de vorera de formigó al carrer del Berguedà.
Formació d’escocells de grava vermella encolada al carrer de Balmes i de Ramon Llull.
Reparar diversos flonjalls a la plaça de la Pau
Millora del drenatge del camí de les Filipines habilitant una cuneta a cel obert a l’alçada del
carrer de Puerto Rico.
Reparacions de trams de vorera al sector de Pompeu Fabra / plaça de la Pau i avinguda de
les Corts Catalanes aixecades per empenta de les arrels dels arbres.
Reparacions de trams de vorera al llarg del carrer de la Cova del Bisbe d’Aigua Xelida.
Formació d’una passa llis de formigó al carrer de la Tramuntana de Llofriu
Treballs de retirada de sediments amb procediment mecànic de succió a l’avinguda
d’Espanya per un import de 2.783 €.
Intervenció de millora al paviment del final del carrer de Fra Bernal Boil.
Intervenció de millora a les voreres dels carrers Séneca, Manuel de Falla i Pio Baroja.
Substitució de les tapes de sanejament del carrer de les Manufactures del Suro per evitar
males olors provinents de la xarxa.
Formació d’escocells de grava encolada als carrers Ample, Frederic Martí Carreras i Pintor
Joan Serra.
Intervenció de millora (remodelació) de la vorera de l’avinguda de Joan Pericot cantonada
amb carrer Tarrús.
Reparació de bonys d’aglomerat presents a la calçada dels carrers Tenerife, Serrà, Julivia i
del Golfet per les arrels dels arbres.
Treballs d’obra civil per a la instal·lació de llum UVA per 5 nous punts de llum al carrer
d’Yvette Barbaza.
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Repassos de voreres al carrer del Mestre Àngel López.
Adaptació a la normativa d’accessibilitat dels dos passos de vianants del carrer de General
Castaños amb Bruc
Repàs de ferm asfàltic de la rotonda del carrer de Barcelona amb l’avinguda de la
Generalitat.
Trasllat del mastí de la bandera blava del carrer Villaamil a l’inci del passeig del Canadell.

Lampisteria/instal·lacions
• Substitució dels motors del sistema de reg automàtic de la plaça Coromines. Inversió:
1.331,73 €
• Substitució del split del dipòsit de documentació de l’arxiu municipal per un import de
403,54 €
Pintura
• Treballs de pintura de les tanques de formigó del passeig Cípsela i del mur de la zona de
garbinada.
• Treballs de pintura del mobiliari dels passeigs marítims i del mirador de fusta del carrer
Uruguai.
• Intervenció de neteja amb aigua a pressió a l’escultura de Modest Cuixart

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballs de pintura del mobiliari urbà de la plaça Catalunya i de la plaça del Poble.
Treballs de pintura als horts municipals.
Repàs de pintura del mobiliari urbà del Camp d’en Prats
Treballs de pintura de baranes, dipòsit d’aigua i façanes al Cementiri Municipal
Treballs de pintura de tot el mobiliari de la plaça Onze de Març.
Pintura de la nova barana del carrer dels Ullastres de Tamariu
Treballs de pintura a la tanca perimetral de la pista de hoquei del pavelló
Pintura de la pista esportiva de bàsquet de Prat Xirlo III. Inversió material 4.200 €.
Pintura del mobiliari de la plaça de l’onze de març.

Mobiliari
• Instal·lació gronxador inclusió a la plaça d’Antonio Miguel Ramírez. Inversió efectuada per
l’àrea d’Educació.
• Substitució dels 7 bancs de xapa galvanitzada situats a l’avinguda d’Espanya entre la
travessia de Teresa Carbó i de Rosa Laviña per altres de fusta i estructura de fosa.
• Adquisició de 24 bancs de fusta per a treballs de reposició. Inversió 5.855,19 €
• Adquisició de 30 taules de resina de mesures 1,80x0,80 per a cessió a entitats. Inversió
2.184,05 €
• Substitució dels bancs de xapa galvanitzada del carrer del cementiri a l’alçada del tanatori
• Adquisició d’un cartell indicador de la via brava de Tamariu. Inversió 477,25 €.
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Instal·lació d’un joc infantil individual a la plaça del Sol.
Adquisició de 24 bancs per a reposició a diferents carrers. Inversió 5.855 €.
Adquisició de nou tauler antilliscant per a escenari. Inversió 1.807,74 €
Adquisició de 30 papereres d’acer corten per substituir les existents al nucli de Calella.
Inversió 6.715 €
Adquisició de rètols indicatius de fusta tractada de tipus forestal per als camins de ronda.
Inversió 3.267 €.
Subministrament i instal·lació de barana de corten al carrer dels Pescadors. Inversió 1.192 €
Subministrament i col·locació de trampolí per la platja de Tamariu. Inversió de 1.369,87 €.
Confecció i subministrament de 10 jardineres inox per un import de 5.134,59 €
Subministrament i instal·lació de 2 bancs de fusta a la plaça dels Esports.
Subministrament i instal·lació de 2 bancs de fusta al parc urbà de la Sauleda
Subministrament i instal·lació de papereres a l’espai de Teresa Burcet i a la plaça del
mestre Joan Planes.
Adquisició de 20 papereres de 60 litres d’acer per un import de 990,99 €
Subministrament de 10 papereres de reciclatge de fusta per a les platges. Inversió
4.605,84 €
Subministrament i col·locació de noves jardineres de fusta al passeig dels Canyers per un
import de 5.035 €

Empreses especialitzades
• Tala de pi mort a les escales del carrer de Prudenci Bertrana. Inversió 560 €.
• Tala de pi mort al camí de ronda, al sector del Golfet. Inversió 1.573,00 €
• Adquisició de 15 papereres de 60 litres. Inversió 714,20 €
• Adquisició de rètols de fusta tractada d’advertiment de perill pels trams de camí de ronda.
Inversió 3.267,00 €.
• Instal·lació de pany elèctric alimentat mitjançant plaques fotovoltaiques a la zona d’esbarjo
de gossos del carrer de Lluís Vilalta. Inversió 1.907,03 €
• Subministrament i instal·lació de safata de drenatge a Can Mario per un import de 2.355,87
€
• Reparació de la tanca de reixa de protecció de la zona de tir del camp de basquetbol de la
plaça 11 de març per un import 1.204,13 €
• Treballs de tala de pi caigut a les escales d’accés al carrer de Prudenci Bertrana per un
import de 305,50 €
• Substitució i instal·lació de nou tancament per a la pista de basquet del parc de la Sauleda
per un import de 3.019 €
2.4 Conservació i manteniment dels espais verds enjardinats
Des de l’àrea de Serveis Municipals es duu a terme la gestió del servei de manteniment de la
jardineria municipal, el qual s’emmarca dins dels preceptes de la jardineria sostenible o
xerojardineria i de la lluita integrada de plagues que defuig de l’ús massiu d’herbicides i
insecticides. Així mateix s’intercalen els treballs de conservació amb altres de millora, sempre i
quan es puguin combinar de forma adequada. L’empresa concessionària de manteniment de la
jardineria municipal és CESPA S.A.
Les actuacions de millora executades durant l’any 2021 són les següents:
• Campanya de replantació de 100 unitats d’arbres, dels quals 15 són de nova plantació a la
zona del carril bici de la carretera de Tamariu i 18 unitats als carrers de l’entorn de l’escola
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Piverd, concretament 6 unitats al carrer Terral i 12 unitats al carrer Vicens Roure. Inversió
3.708,25 €
Subministrament de 470 plantes arbustives i aromàtiques per a reposicions i millores en
espais enjardinats. Inversió 2.616 €
Substitució de 30 metres de canonada de reg dels enjardinaments del carrer de la Fanga.
Millora de l’enjardinament del parterre del passatge de Mossèn Bosch.

2.5 Neteja i conservació de la xarxa de clavegueram municipal
La gestió de la neteja preventiva del clavegueram municipal es gestiona de forma programada
des de l’àrea de serveis municipals. A començament de cada anualitat s’entrega al contractista
una relació i els plànols de detall dels elements que s’han de netejar. Els embussos,
manteniment correctiu, també es troben inclosos en aquest servei, el qual està contractat amb
l’empresa AGBAR.
L’empresa PERE GIRALT SAGRERA S.A. és l’encarregada dels treballs de reparació de
paleteria dels elements que composen la xarxa (tubs, embornals i pous de registre)
L’empresa mixta d’AIGÜES COSTA BRAVA S.A. ha gestionat el contracte del manteniment
dels EBARS (estacions de bombeig d’aigües residuals) de gener a octubre de 2021. A partir del
mes de novembre de 2021 la gestió de les estacions de bombeig va anar a càrrec d’AGBAR.
En el transcurs de l’any 2021 s’han portat a terme les següents intervencions de millora:
• Soterrament d’un tram de xarxa d’aigua potable al carrer del Golfet. Obra civil a càrrec del
servei municipal de manteniment de la via pública i instal·lació a càrrec de Sorea. Inversió
material: 518,62 €
• Treballs de reparació i millora de la recollida d’aigües plujanes de la plaça de l’Ermengarda.
Inversió 2.778,46 €
• Substitució d’un tram de sanejament de 41 metres a la plaça de l’Atlàntic, el qual es troba
completament esfondrat per ruptura dels tubs de formigó.
• Obres de canalització de les aigües plujanes que es recullen superficialment a la plaça de
Can Mario i que provoquen filtracions a l'aparcament soterrani municipal amb una inversió
de 2.355,87 €.
• Substitució de tram de sanejament en mal estat al carrer de Homer de Llafranc
• Substitució de 6 metres de xarxa de sanejament del carrer de la Bisbal.
• Reparació de 34 metres de xarxa de sanejament al passeig dels Canyers per procediment
d’encamisat, de mànega continua amb sistema de curat per un import de 18.315 €
• Obres d’ampliació i millora de la recollida d’aigües plujanes de l’aparcament del Port
Pelegrí.
• Formació d’embornal al carrer de Ribagorça
• Intervenció de millora en la conducció d’aigües plujanes de Miquel Martí i Pol i el vial Nord
• Treballs d’implantació de nova reixa de recollida d’aigües plujanes al pàrquing de zona
blava del Port Pelegrí.
• Construcció d’interceptor de pluvials al carrer del Penedès.
3 Suport logístic a actes i festes promoguts per entitats, associacions o el mateix Ajuntament.
Des de l’àrea de Serveis Municipals es dóna suport logístic a les associacions o entitats que
realitzen actes o festes a la vila i/o platges o també dins d’un edifici municipal tals com la
Bòbila, Ametllers, etc.
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Així mateix també es dóna suport a tots els actes que promou el propi Ajuntament tals com
Flors i Violes, Havaneres, Festes de Primavera, Sant Jordi, les festes de Nadal, Festa Major....
Aquest suport logístic tant a entitats com al propi Consistori es tradueix amb les següents
accions:
Manteniment de carrers
• Trasllat de material del magatzem de la brigada fins al lloc on es realitza l’acte. Aquest
material sol ser taules i tanques.
• Trasllat i muntatge d’entarimats de diferents mides, segons les peticions de cada entitat.
Enllumenat
• Connexions de punts de llum o instal·lació de grup electrogen per donar cobertura a l’acte.
• Penjar pancartes per donar publicitat a l’activitat.
• Apagar fanals dins un horari convingut per tal de realitzar actes com el cinema al carrer o
bé apagar les llums de plaça Nova per a l’encesa dels llums de Nadal.
Jardineria
• Moure jardineres del carrer Cavallers per tal d’ubicar parades per a la celebració de fires o
mercats promocionats per l’IPEP.
4 Gestió dels serveis de manteniment d’edificis de titularitat municipal
La gestió del manteniment i conservació dels edificis municipals és portada a terme per l’àrea
de Serveis Municipals. Els serveis gestionats són els següents:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Instal·lacions contra incendis (extintors) amb l’empresa PREVENFOC.
Sistemes de seguretat (alarmes) amb l’empresa SEGURITEC.
Manteniment d’instal·lacions de climatització amb l’empresa AITERM.
Manteniment extinció d’incendis de la campana de fums de la cuina de l’escola Carrilet i de
l’escola Pi Verd amb les empreses SODYMAN i SERVEI TECNIC VIDAL I PORTA S.L.
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 (plaques solars i fotovoltaiques) de la llar
d’infants Tomanyí, Policia Local, Bòbila Vella, llar d’infants els Belluguets i de la caseta de
socorrisme Port Pelegrí amb l’empresa 2 DOS CALOR I ENERGIA S.L.
Manteniment de les portes automàtiques de les peixateries, carnisseries, Biblioteca, Policia
Local i l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb l’empresa ACCÉS RAPID S.L.
Manteniment de la jardineria i espais verds dels edificis municipals amb el Consell Comarcal
- Centre de Cultius Tramuntana.
Manteniment d’ascensors amb les empreses ASVALL, SERRA, ENINTER, CRUXENT,
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L., ASCENSORS GIRONA i ACRESA CARDELLACH
S.L.
Neteja de dependències amb l’empresa LA BRUIXA.
Pintura i Lampisteria de dependències amb personal propi de l’àrea de Serveis Municipals.

Memòria 2021

Àmbit de Territori
Serveis Municipals

•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Palafrugell

Manteniment del sistema de refrigeració i cortines d’aire del Mercat del Peix amb l’empresa
DECOFRIO S.L.
Manteniment del recinte del cementeri municipal. AUFUCE S.L.
Manteniment d’edificis (paleteria). PERE GIRALT SAGRERA S.A.
Subministrament de bosses de plàstic per a les dependències i les papereres de la via
pública. Plásticos AYB DENSIDAD, S.A.
Subministrament de paper de WC, de mans i sabó per a les dependències municipals. DIS
RIVAS S.L.
Subministrament de gasoil C per a les calderes de calefacció. PETROLIS DE BARCELONA
S.A.

En el transcurs de l’any 2021 s’han portat a terme les següents actuacions de manteniment i
millora als edificis:
Pintura
• Treballs de pintura als Ametllers: Pintura de parets i fusteria de la sala , lavabos i despatx,
en la part de l’edifici que s’utilitza per a desenvolupar el projecte d’espai jove.
• Treballs de pintura a les façanes del Mercat del Peix municipal
• Treballs de pintura dels sostres del passadís de la planta 0 del Ceip El Carrilet.
• Treballs de pintura dels murs de formigó del pati del Ceip Piverd .
• Treballs de pintura dels jocs de pneumàtics del pati del Ceip Piverd.
• Feines de pintura dels locals socials del Mas Mascort i de Vilaseca/Bruguerol
Instal·lacions
• Substitució de 150 unitats de llumeneres tipus fluorescents de la llar d’infants Els Belluguets
per altres de tecnologia led. Inversió 1.100 €.
• Substitució de 21 polsadors dels lavabos del Centre Municipal d’Educació per altres
polsadors temporitzats, com a mesura d’estalvi energètic. Inversió en material: 1.000 €.
• Habilitació de la instal·lació d’electricitat i de xarxa informàtica a dues sales de la comissaria
de la policia local per a dos nous llocs de treball.
• Nova instal·lació d’aparell de fred/calor (split) a la sala de serveis jurídics per un import de
3.553,18 €
• Substitució dels fluorescents de l’antic Escorxador Municipal per altres de tecnologia led.
Inversió 481 €
• Instal·lació de línia elèctrica i de dades a l’exterior de l’edifici de la Policia Local
• Instal·lació de línia elèctrica (il·luminació i endolls) al magatzem del Cementiri Municipal.
• Instal·lació de sonda de detecció de nivells de CO2 a Can Genís. Inversió 1.271 €
• Instal·lació de xarxa elèctrica i de dades a diferents aules del Barceló i Matas a fi i efecte
de poder instal·lar pissarres digitals.
• Manteniment dels splits dels edificis municipals per un import de 8.167,96 €
• Reparació de la cortina refrigeradora del Mercat del Peix per un import de 2.578,25 €
• Instal·lació d’un punt d’aigua al pati de la llar d’infants Tomanyí.
• Nova instal·lació elèctrica de la sala de professors del Ceip Barceló i Matas.
• Reparació del circuit número 1 de la refredadora de la Biblioteca Municipal per un import de
2.884, 14€
• Renovació plaques fotovoltaiques per obsolescència de les actuals a la llar d’infants
Tomanyí per un import de 5.819,30 €
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Substitució de 100 llums d'emergència a l'escola Torres Jonama per un import de
2.758,78€
Substitució de 50 llums d’emergència a l’escola Barcelo i Matas per un import de
1.379,39€
Substitució de la bomba de circulació ACS a la llar d’infants Tomanyí per un cost de 364,15
€.
Treballs de nova instal·lació per a les noves portes automàtiques d’accés al recinte de la
Policia Local.
Substitució d’acumulador d’aigua calenta al mercat del Peix per un import de 298,14 €.
Subministrament i instal·lació d’un descalcificador a l’escola del Piverd per un import de
3.427,18 €.
Substitució i nova instal·lació de porta de sortida d’emergència del Teatre Municipal per un
import de 1.586 €.
Substitució de la central d’alarmes de l’escola del Pi Verd per un import de 1.598 €
Substitució de la bomba de circulació de la instal·lació de calefacció del Centre Municipal
d’Educació per un cost de 327,21 €.
Nova instal·lació d’equips d’aire condicionat al carrer de les Botines, per un import de
840,66 €.

Paleteria
• Treballs d’impermeabilització de la canal de l’edifici de la Biblioteca Municipal de la façana
del carrer de les Botines. Inversió 864 €
• Neteja, desbrossada i esporga del jardí de la finca municipal del carrer de Botines, 20
(Oncolliga). Inversió 527,62 €
• Formació de superfície d’amortiment amb taulons i sorra a la part inferior del nou rocòdrom
de l’escola Piverd.
• Obres de retirada d’eines i utillatge de l’antic escorxador a conseqüència de la cessió de
l’espai a l’associació INDIKA.
• Subministrament reixa de ferro per reforçar la vivenda del carrer de la Font, 66 de
Palafrugell, per un import de 1.179,75 €
• Substitució trams oxidats i neteja de canals existents a l’escola Barceló i Matas. Inversió:
1.664,96 €
• Formació de sorral en forma de L i amb perímetre de fusta tractada al pati del Ceip Torres
Jonama per un import de 382,41 €
• Treballs d’adreçat de paret del pati del Ceip Torres Jonama per a formació de rocòdrom.
• Formació de sorral amb perímetre de fusta tractada a sota del nou rocòdrom instal·lat al pati
del Ceip Piverd.
• Formació de vorera de formigó a la zona d’aparcaments de patinets de l’escola PiVerd.
• Substitució de les cordes i anelles del joc d’escalada del Ceip Piverd. Inversió 490,05 €
• Subministrament de paviment de parquet flotant i revestiment de parets amb panells de
fusta de l’aula de nadons de la llar d’infants Tomanyí. Inversió 1.722,39 €.
• Rejuntat dels paviments de tots els vestidors de la piscina municipal.
• Substitució de paviment de linòleum deteriorat al passadís i a la cuina de la llar d’infants els
Belluguets per altra de resines sintètiques fabricat in situ. Inversió 15.429,22 €.
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Reparació de degoters de la coberta de teula del passadís de cicle mitjà de l’escola Torres
Jonama.
• Reparació de les embocadures dels nous baixants de pedra de l’edifici de Can Bech per
eradicar les filtracions manifestades.
• Reparació de la paret de tancament del recinte de la Policia Local trencada per col·lisió d’un
vehicle. Inversió 2.421,55 €
• Construcció d’una pista de bàsquet al Prat Xirlo III per un import de 18.198,40 €
•

Serralleria
• Obres subvencionades parcialment per la diputació, programa del pla a l’acció, per
substituir les existents de ferro i amb vidre simple. Inversió 23.817 €.

•
•
•
•
•
•

Treballs de reparació de les dues portes automàtiques del mercat del peix. Inversió: 2.425 €
Col·locació del nou portal d’accés a l’escola Torres Jonama, al carrer de les Escoles.
Substitució de porta de planxa de l’accés al magatzem del Mercat del Peix per un import de
683,65 €
Subministrament i instal·lació de 21 noves finestres d’alumini per l’escola Barceló i Matas,
per substituir les existents de ferro i amb vidre simple. Inversió 20.558,24 €.
Substitució de 2 finestres de ferro de l’antic espai de l’Ampa situat a la zona del menjador
de l’escola Barceló i Matas. Inversió 2.728 €.
Obres d’instal·lació de guies per a noves portes corredores d’accés al recinte de la Policia
local.

Fusteria
• Substitució de les 2 portes de fusta dels magatzems del cementiri municipal, molt
deteriorades pel pas dels anys. Inversió 1.244 €.
• Subministrament i instal·lació de 4 portes de fusta amb vidre a la llar d’infants els
Belluguets, per a substituir les deteriorades. Inversió 620,25 €
Varis
• Subministrament i instal·lació d’un tendal de 4 x 4 metres al Ceip Piverd per un import de
3.224,65 €.
Memòria 2021
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Subministrament i instal·lació d’un tendal de 4 x 4 metres al Ceip Barceló i Matas. Inversió
3.224,65 €.
Subministrament i col·locació de 6 cortines a l’escola Torres Jonama. Inversió 4.389,66 €.
Reparació de la tanca de filat del recinte de l’escola Carrilet per un import de 895,40 €

5 Indicadors
5.1 Indicadors actuacions serveis de manteniment de via pública i dependències
municipals, per àmbits
INDICADORS DEL SERVEI
Incidències manteniment carrers
Incidències enllumenat públic
Incidències lampisteria
Incidències jardineria vila i platges
Incidències treballs de pintura
Incidències neteja de xarxes clavegueram
Totals

2020
1.024
465
404
544
200
74
2.711

2021
1.450
648
538
343
217
134
3.330

5.2 Indicadors assistència de les brigades municipals per a la realització d’actes de
diferent entitats del municipi, per dies.
Contracte de manteniment
Contracte d’enllumenat
Contracte de jardineria
Instal·lador municipal
Totals

2020
99
24
9
4
136

2021
159
28
5
8
200

5.3 Indicadors qualitat manteniment de la via pública.
Descripció
Incidències resoltes

2020
3.115

2021
4.548

5.4 Indicadors atenció ciutadana: nombre d’instàncies i/o sol·licituds dels ciutadans
resoltes/respostes.
Descripció
Instàncies resoltes

2020
102

2021
140

5.5 Indicadors subvencions atorgades
ORGANISME
DIPUTACIÓ DE GIRONA DIPSALUT
DIPUTACIÓ DE GIRONA

CONCEPTE
Programa de suport econòmic per a la
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de
platges
Actuacions en camins rurals

IMPORT
24.714,15 €
1.000 €

Memòria 2021

Àmbit de Territori
Serveis Municipals

Ajuntament de Palafrugell

6. Projectes de futur
Via pública/mobiliari
• Renovació de joc infantil del Camp d’en Prats i la plaça de Joan Corominas
• Adquisició de passeres de fusta de 1,80 cm d’amplada per canviar les de resina actuals.
Manteniment d’edificis
• Licitació de contracte de serveis de manteniment d’aparells elevadors dels edificis
municipals.
• Licitació de contracte de serveis de manteniment d’equips de climatització dels edificis
municipals.
Enllumenat públic
• Obres de renovació de la instal·lació d’enllumenat públic del Camí de Ronda de Llafranc i
de Calella.
• Obres de renovació de l’enllumenat públic de la plaça de l’Esport (aplics encastats al
paviment)
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1. PLANEJAMENT I GESTIÓ
1.1 GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM
MODIFICACIONS PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - POUM
ÀMBIT/SECTOR
Text refós Modificació puntual
núm. 6 del POUM (Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal de Palafrugell), per
a l’ordenació de la façana sud
del nucli de Palafrugell i
aclariment
de
les
determinacions de l’article
211
de
les
Normes
Urbanístiques del POUM.

EXPEDIENT
ESTAT TRAMITACIÓ
Modificació
POUM
(Pla Aprovació Ple Municipal
d’Ordenació
Urbanística 30-03-2021.
Municipal de Palafrugell)
núm. 6.

GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM

NUCLI: PALAFRUGELL

ÀMBIT/SECTOR
EXPEDIENT
Pa 1.16 Can Salgues II. Junta de Compensació. a)
Polígon A.
Assabentat. b) Sol·licitud
inscripció
al
Registre
d’Entitats
Urbanístiques
col·laboradores
nous
nomenaments al Consell
Rector i canvi domicili social.
SUD 1.19 Bruguerol Sud- Pla Parcial Urbanístic.
Oest.
SUD 1.7 a/b Casal-Bruguerol Junta
de
Compensació.
Est.
Estatuts i bases.
SUD 1.1 Piverd Est i Barri de Recepció obres vialitat carrer
Sant
Josep
d’Esclanyà, Mestre Manel Massoni i
Terme Municipal de Begur.
Esparragó.
GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM

Aprovació
inicial
Ple
Municipal 26-10-2021.
Aprovació
Inicial
Ple
Municipal 21-12-2021.
Acceptació Ple Municipal
21-12-2021.
NUCLI: CALELLA

ÀMBIT/SECTOR
EXPEDIENT
Pla
Especial
Urbanístic Pla Especial Urbanístic.
Càmping
Calella
de
Palafrugell. Text Refós.
GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM
ÀMBIT/SECTOR

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació Ple Municipal
26-01-2021.

ESTAT TRAMITACIÓ
Tercera
Aprovació
provisional Ple Municipal 3003-2021.
NUCLI: LLAFRANC

EXPEDIENT

ESTAT TRAMITACIÓ

Pla de Millora Urbana de Pla de Millora Urbana.
l’àmbit situat al carrer Pireu
n. 5-11 a Llafranc.
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Aprovació
definitiva
Municipal 25-05-2021.

Ple
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PAU a3.10 Carrer Prudenci Projecte
Urbanització. Aprovació Ple Municipal
Bertrana.
Recepció obres. Autorització 29-06-2021.
cancel·lació
càrrega
urbanística al Registre de la
Propietat.
1.2 EXPEDIENTS DIVERSOS
EXPEDIENTS DIVERSOS
EXPEDIENT
Expropiació d’una finca situada al Passeig Migdia xamfrà amb
el carrer d’Àngel Guimerà, a Palafrugell. Relació de
propietaris, béns i drets afectats. a) Aprovació definitiva. b)
Tràmit d’avinença.
Expropiació d’una finca situada al Passeig Migdia xamfrà amb
el carrer d’Àngel Guimerà, a Palafrugell. Tramitació del preu
just en peça separada. Aprovació.
Expropiació d’uns terrenys inclosos al PAU a1.11 Avinguda
d’Espanya – Avinguda de la Generalitat. Tramitació del preu
just en peça separada. Aprovació.
Expropiació dels terrenys qualificats de sistema viari (SX4)
situats a la façana sud de l’Avinguda del Mar, a Palafrugell.
Relació de propietaris, béns i drets afectats. a) Aprovació
definitiva. b) Tràmit d’avinença.
Expropiació dels terrenys qualificats de sistema viari (SX4)
situats a la façana sud de l’Avinguda del Mar, a Palafrugell.
Aprovació de la valoració de l’arquitecte municipal.
Expropiació dels terrenys qualificats de Sistema viari (SX)
destinats a l’ampliació de l’Avinguda d’Espanya, Fase 1, a
Palafrugell. Relació de propietaris, béns i drets afectats.
Aprovació inicial.
Expropiació dels terrenys qualificats de sistema viari (SX)
destinats a l’ampliació de l’Avinguda d’Espanya, Fase 1, a
Palafrugell. Relació de propietaris, béns i drets afectats. a)
Aprovació definitiva. b) Tràmit d’avinença.
Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
societat Recreativos y Deportivos Palafrugell, S.A. Aprovació.
Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
senyora Adela Poch Adam. Aprovació.
Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
senyora Carmen Tibau Hugas. Aprovació.
Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
societat Habitat XXI, S.A. Aprovació.
Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
societat Pal Beach Gestió, S.A. Aprovació.
Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia, d’interposició de
requeriment previ al Pla director urbanístic de revisió dels sòls
no sostenibles del litoral gironí.
Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
societat Coral Homes, S.L.U. Aprovació.
Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el
senyor Damià Ribas Poch. Aprovació.
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ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació
definitiva
Ple
Municipal 26-01-2021.
Aprovació Ple Municipal
30-03-2021.
Aprovació Ple Municipal
29-06-2021.
Aprovació
definitiva
Municipal 26-01-2021.

Ple

Aprovació Ple Municipal
27-04-2021.
Aprovació
inicial
Municipal 23-02-2021.

Ple

Aprovació Ple Municipal
27-04-2021.
Aprovació Ple Municipal
23-02-2021.
Aprovació Ple Municipal
23-02-2021.
Aprovació Ple Municipal
23-02-2021.
Aprovació Ple Municipal
23-02-2021.
Aprovació Ple Municipal
27-04-2021.
Aprovació Ple Municipal
27-04-2021.
Aprovació Ple Municipal
25-05-2021.
Aprovació Ple Municipal
25-05-2021.
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EXPEDIENT
Revisió PEU (Pla especial urbanístic) Catàleg Masies i Cases
Rurals.
Declaració de parcel·la sobrera en relació a un tros de terreny
situat al carrer de la Sardana, a Palafrugell. a) Segregació. b)
Desafectació. c) Inici de l’expedient de venda directa.
Aprovació.
Expropiació dels terrenys qualificats de (SX) destinats a
l’ampliació de l’Avinguda d’Espanya Fases 2 i 3 i (SX5), a
Palafrugell. Relació de propietaris, béns i drets afectats.
Aprovació inicial.
Expropiació d’uns terrenys inclosos al PAU a1.11 Avinguda
d’Espanya - Avinguda de la Generalitat, a Palafrugell.
Aprovació de la valoració municipal.
Actualització de l’Inventari de les edificacions existents en el
sòl no urbanitzable, del POUM de Palafrugell.

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació
Inicial
Ple
Municipal 28-09-2021.
Aprovació Ple Municipal
28-09-2021.
Aprovació
inicial
Municipal 28-09-2021.

Ple

Aprovació Ple Municipal
26-10-2021.
Aprovació
Inicial
Municipal 21-12-2021.

Ple

2. ÀREA DE PROJECTES I OBRES
2.1 OBRES ACABADES DURANT L’ANY 2021
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte modificat pel condicionament d’una finca municipal com a aparcament (fase 1) i àrea
d’esbarjo de gossos (fase 2), al carrer de Pals de Palafrugell.
Memòria valorada modificada per a la millora dels paviments i muntatge de proteccions contra
caigudes al recinte de la deixalleria municipal a Palafrugell.
Projecte de rehabilitació de l’edifici antic Museu del Suro, a Palafrugell.
Projecte de formació de pista bici entre Palafrugell i Llafranc.
Projecte de tractament urbà del carrer Sant Josep, a Palafrugell.
Memòria valorada per a la retallada parcial del voladís i la reparació de la pèrgola Can Batlle a
la Plaça del Port Bo de Calella.
Projecte de formació d’un camí verd a la Rambla de Ramir Deulofeu i la seva connexió amb el
carril bici de la carretera GIV-6542.
Projecte per a la renovació del ferm del carrer Manufactures del Suro i avinguda del Mestre
Josep Bonay i Vidal, a Palafrugell.
Memòria valorada per a l'execució de l'obra civil pel soterrament d'una línia elèctrica de MT
(mitja tensió), a l'avinguda d'Antoni J. Rovira, a Calella.
Projecte de tractament d’un tram del camí de Mas Bofill al paratge Puig Rumí de Palafrugell.
Projecte de millora urbana del carrer Josep Irla, a Palafrugell.
Projecte executiu de substitució de la coberta de la Piscina Municipal de Palafrugell.
Projecte modificat per a la substitució d'un tram de xarxa d'aigua potable en alta i nou
enllumenat públic del carrer Ciceró a Llafranc.
Memòria valorada per la construcció d’un skatepark a Palafrugell, fase 1.
Memòria valorada per a l'execució dels fonaments i el tancament perimetral d'una estació
meteorològica automàtica al recinte dels horts urbans a Palafrugell.
Memòria valorada per a la reparació del ferm d'un tram del carrer Camí Jardí Botànic, a
Calella.
Memòria valorada per a la instal·lació d'enllumenat públic a l'espai Teresa de Calcuta, carrer
de la Riera, a Tamariu.
Fabricació, col·locació i pintura barana acer inoxidable edifici Correus de Calella.
Reparació degoters al Museu del Suro a Palafrugell.
Condicionament cunetes camí Ca l'Estela de Llofriu.
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Modificació obertures per ventilació al Jutjat de Pau a Palafrugell.
Instal·lació dos fanals autònoms solars al carrer del Ter de Llofriu.
Enderroc col·lector danyat pel temporal Glòria situat al Port de Malaespina de Calella.
Subministrament bancs i plantacions a Prat Xirlo a Calella.
Reparació coberta Escola de Música, a l'edifici de l'Energia de Palafrugell.
Rectificació terra interior, terrat exterior i interior i canals a la Fundació Josep Pla a Palafrugell.
Treballs asfalt millora carrer Ciceró de Llafranc.
Pavimentació camí vell de Tamariu.
Reparació planta fotovoltaica de 20 Kw. de la Bòbila Vella a Palafrugell.
Adequació parcel·la per aparcament al carrer Gavina a Calella.
Desbrossada i replantació al dipòsit municipal de vehicles del carrer Pals a Palafrugell.
Treballs addicionals pèrgola Can Batlle a Calella.
Pavimentació passadissos que creuen la zona verda de l'avinguda Mestre Josep Bonay i Vidal
a Palafrugell.
Enderroc llosa de formigó al parc de la Punxa a Palafrugell.
Neteja i condicionament finca per aparcament als carrers Pau Claris i Mas Gras a Palafrugell.
Excavació per rebaix de parcel·la al carrer Manufactures del Suro com a zona d'aparcament a
Palafrugell.
Execució cala (excavació) carrer Horta d'en Fina per instal·lació soterrada telefonia a
Palafrugell.
Fabricació, muntatge i pintura suports subjecció vaixells i fletxes església Far Sant Sebastià a
Llafranc.
2.2 OBRES EN CURS DURANT L’ANY 2021
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte per a la construcció de la xarxa de sanejament al Passeig del Mar, a Tamariu (fase
3).
Memòria valorada per a la millora urbana del carrer Constància, a Palafrugell.
Projecte per a l'execució del drenatge de l'avinguda d'Espanya, entre el carrer Daró i el carrer
Ample, a Palafrugell.
Projecte per a la millora urbana del Camí dels Horts de Llofriu.
Projecte per a l'adequació d'enoteca als baixos i soterrani de Cal Ganxó, a Palafrugell.
Projecte per a la construcció d'un tram de carril bici al carrer Metal·lúrgia i dos passos de
vianants a la C-31, a Palafrugell.
Projecte d'adequació d'edifici municipal de l'antic Museu del Suro al carrer Tarongeta a
Palafrugell.
Arranjar humitats a l'edifici del Museu del Suro a Palafrugell.
Reposició vorera retirada torres M.T. (mitja tensió) avinguda Antoni J. Rovira a Calella.
2.3 PROJECTES REDACTATS, APROVATS I PENDENTS D’EXECUCIÓ DURANT L’ANY
2021
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte per l'ampliació de l'avinguda d'Espanya fase 2 (entre
carrer Àngel Guimerà i carrer Creu Roquinyola), a
Palafrugell.
Projecte per l'ampliació de l'avinguda d'Espanya fase 3 (entre
carrer Creu Roquinyola i plaça Floreal), a Palafrugell.
Projecte per a la instal·lació de dues pèrgoles a la Plaça
Promontori, a Llafranc.
Projecte de desmuntatge i soterrament dels encreuaments de
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línies elèctriques aèries als carrers Torroella i Mestre
Sagrera, a Palafrugell
Projecte d'ampliació de la vorera est del carrer Tarrús, a
Calella de Palafrugell
Projecte d'ampliació del pavelló d'hoquei, a Palafrugell,
façana sud.
Memòria valorada de les obres d’enderroc de murs de
contenció, coberts i restauració de la realitat física alterada al
c. Cuba núm. 9-15, a Llafranc.
Projecte de construcció de la tanca, recinte per a pistes de
ciclisme al carrer de la Metal·lúrgia de Palafrugell.
Projecte d'instal·lació de detecció d'incendis i megafonia per
a un pavelló esportiu a Palafrugell.
Projecte per l'ampliació de l'avinguda d'Espanya (entre carrer
Àngel Guimerà i plaça Josep Pallach), fase 1 a Palafrugell.
Memòria valorada per a la reparació d'un tram de sanejament
i xarxa d'aigua potable al carrer Noguera, a Palafrugell.
Projecte per a l’adequació de la finca d’equipament de
l’Energia, a Palafrugell.
Memòria valorada per a la reparació del recinte exterior de la
Policia Local, a Palafrugell.
Projecte d’aparcament a l’entorn del Centre d’Educació, a
Palafrugell.
Projecte de remodelació de la plaça del Priorat de Santa
Anna, a Palafrugell.
Projecte d’ampliació d’un tram de la vorera del carrer Mossèn
Rafel Duran, a Llafranc.

Aprovat definitivament.
Aprovat definitivament.
Aprovada.
Aprovat definitivament.
Aprovat inicialment.
Aprovat
definitivament,
adjudicat i pendent d’inici
d’obra.
Aprovat definitivament i en
fase de licitació.
Aprovat definitivament i en
fase de licitació.
Aprovada,
adjudicada
i
pendent d’inici d’obra.
Aprovat
definitivament,
adjudicat i pendent d’inici
d’obra.
Aprovat
definitivament
i
pendent d’inici d’obra.
Aprovat
definitivament,
adjudicat i pendent d’inici
d’obra.
Aprovada,
adjudicada
i
pendent d’inici d’obra.

Memòria valorada per a la reparació del pas de vianants i
instal·lació del semàfor a l'avinguda Pompeu Fabra, a
Palafrugell.
Instal·lació d'enllumenat públic al mirador del final del carrer Aprovada,
adjudicada
Primitiu Guri de Calella.
pendent d’inici d’obra.
Instal·lació nou punt de llum al carrer del Ter de Llofriu.
Aprovada,
adjudicada
pendent d’inici d’obra.
Canvi il·luminació sota les Voltes al carrer Miramar de Aprovada,
adjudicada
Calella.
pendent d’inici d’obra.
Instal·lació lluminàries pista bitlles i camp futbol a Llofriu.
Aprovada,
adjudicada
pendent d’inici d’obra.

i
i
i
i

3. Patrimoni
3.1 Béns culturals d’interès local (BCIL)

◊

Projecte d’adequació dels baixos i soterrani de Cal Ganxó per enoteca, al carrer de Pi i
Margall núm. 40 de Palafrugell.

◊

Reforma interior d’habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer de la Font núm. 31 1er de
Palafrugell.
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◊

Enderroc de bany adossat a la façana de l’edifici situat al carrer Serra i Avellí núm. 1 de
Palafrugell.

◊

Reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer Noi Menut núm. 2-4 de Calella de
Palafrugell.

◊

Reforma de façana d’un local comercial situat al carrer Cavallers núm. 46 de Palafrugell.

◊ Modificació de projecte de canvi de coberta (modificació obertura façana principal i creació
d’obertura façana lateral) a la finca situada al carrer Ample núm. 11-13 de Palafrugell.

◊ Treballs interiors a la finca situada a la plaça Nova núm. 16 de Palafrugell.
◊

Adequació de local comercial situat a la plaça Nova núm. 16 de Palafrugell.

◊

Rehabilitació de balcons malmesos de l’Hotel Alga, situat a l’avinguda Joan Pericot i
Garcia 53-55 de Calella de Palafrugell.

◊

Reforma interior d’annex a l’habitatge i impermeabilització de murs exteriors, situat al
paratge d’Ermedàs núm. 3 de Palafrugell.

3.2 Béns culturals d’interès nacional (BCIN)

◊

Adequació d’elements tècnics de coberta, a la finca situada al carrer Miramar núm. 3 de
Calella de Palafrugell.

3.3 Masies i cases rurals
--3.4 Patrimoni Històric de Palafrugell

◊

Projecte d’adequació dels baixos i soterrani de Cal Ganxó per enoteca, al carrer de Pi i
Margall núm. 40 de Palafrugell.

◊ Reforma d’edifici per un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Estrella núm.
13 de Palafrugell.

◊

Rehabilitació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Guifré el Pelós núm. 13 de
Palafrugell.

◊

Reforma d’edifici plurifamiliar situat al carrer Bofill i Codina núm. 9 de Calella de
Palafrugell

◊

Reforma interior d’habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer de la Font núm. 31 1er de
Palafrugell.

◊

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar en testera situat al carrer Nou núm. 34 de
Palafrugell.
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◊

Projecte de formació de balcó i acroteri a la finca situada al carrer Ample núm. 78 de
Palafrugell.

◊

Adequació d’elements tècnics de coberta, a la finca situada al carrer Miramar núm. 3 de
Calella de Palafrugell.

◊

Enderroc de bany adossat a la façana de l’edifici situat al carrer Serra i Avellí núm. 1 de
Palafrugell.

◊

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Pedró Gran núm. 46 de
Palafrugell.

◊

Reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer Noi Menut núm. 2-4 de Calella de
Palafrugell.

◊

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al passeig Cípsela núm. 35B de
Llafranc.

◊

Sol·licitud d’informe de l’avantprojecte de reforma de façana d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer Palamós núm. 91 de Palafrugell.

◊

Reforma de local per activitat de restauració, a la finca situada al carrer Calau núm. 10 de
Calella de Palafrugell.

◊

Reforma de façana amb ampliació de portal de garatge, a la finca situada al carrer Sant
Sebastià núm. 65 de Palafrugell.

◊

Reforma interior i nova obertura a façana de l’habitatge entre mitgeres situat al carrer
Tarongeta núm. 54 de Palafrugell.

◊

Sol·licitud d’informe de l’avantprojecte de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
situat al carrer Pedró Gran núm. 34 de Palafrugell.

◊

Ampliació en planta baixa d’edifici plurifamiliar situat al carrer Sant Sebastià núm. 61 de
Palafrugell.

◊

Reforma d’habitatge i construcció de piscina a la finca situada al carrer Concòrdia núm. 17
de Palafrugell.

◊

Reforma de construcció auxiliar del fons del pati i desmuntatge de coberts existents a la
finca situada al carrer Caritat núm. 51 de Palafrugell.

◊

Reforma de façana d’un local comercial situat al carrer Cavallers núm. 46 de Palafrugell.

◊ Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer del Pedró Gran núm. 29 de
Palafrugell.

◊ Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Independència
núm. 43 de Palafrugell.

◊ Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar en testera situat al carrer Palamós núm. 47 de
Palafrugell.
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◊ Construcció d’edifici auxiliar i piscina a la finca situada al carrer Pals núm. 16 de
Palafrugell.

◊ Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Independència
núm. 54 de Palafrugell.

◊ Modificació de projecte de canvi de coberta (modificació obertura façana principal i creació
d’obertura façana lateral) a la finca situada al carrer Ample núm. 11-13 de Palafrugell.

◊ Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sagunt núm. 14
de Palafrugell.

◊ Rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Ample núm.
64 de Palafrugell.

◊ Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Rajola núm. 16 de
Palafrugell.

◊ Reforma d’edifici plurifamiliar situat al carrer Bofill i Codina núm. 9 de Calella de
Palafrugell.

◊ Treballs de conservació i manteniment de l’edifici situat al carrer dels Valls núm. 22 de
Palafrugell.

◊ Treballs interiors a la finca situada a la plaça Nova núm. 16 de Palafrugell.
◊

Canvi d’ús de local a habitatge de la planta baixa de l’edifici situat al carrer de la Tarongeta
núm. 22 de Palafrugell.

◊

Construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de la Tarongeta núm. 50
de Palafrugell.

◊

Rehabilitació de balcons malmesos de l’Hotel Alga, situat a l’avinguda Joan Pericot i
Garcia 53-55 de Calella de Palafrugell.

◊

Sol·licitud d’informe previ de l’avantprojecte de reforma d’edifici per un nou ús d’habitatge
bifamiliar i garatge, situat al carrer Sant Josep núm. 13 de Palafrugell.

◊

Reforma interior d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer Constància núm. 6 de
Palafrugell.

◊

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar en testera situat al carrer Palamós núm. 47 de
Palafrugell.

◊

Canvi de coberta i forjat d’edifici entre mitgeres situat al carrer Quatre Cases núm. 3 de
Palafrugell.

◊

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de la Font núm. 25 de
Palafrugell.

◊

Enderroc d’habitatge entre mitgeres situat al carrer independència núm. 43 de Palafrugell.
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◊

Modificació del projecte de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer
Rajola núm. 33 de Palafrugell.

◊

Adequació de local comercial situat a la plaça Nova núm. 16 de Palafrugell.

◊

Reforma interior d’annex a l’habitatge i impermeabilització de murs exteriors, situat al
paratge d’Ermedàs núm. 3 de Palafrugell.

3.5 Fitxes del Pla Especial de Protecció i Intervenció del Patrimoni Històric de Palafrugell
(PEPIPH)

◊

Fitxa n. 009
Treballs interiors a la finca situada a la plaça Nova núm. 16 de Palafrugell.

◊

Fitxa n. 009
Adequació de local comercial situat a la plaça Nova núm. 16 de Palafrugell.

◊

Fitxa n. 018
Reforma de façana d’un local comercial situat al carrer Cavallers núm. 46 de Palafrugell.

◊

Fitxa n. 32a
Enderroc de bany adossat a la façana de l’edifici situat al carrer Serra i Avellí núm. 1 de
Palafrugell.

◊

Fitxa n. 039
Modificació de projecte de canvi de coberta (modificació obertura façana principal i creació
d’obertura façana lateral) a la finca situada al carrer Ample núm. 11-13 de Palafrugell.

◊

Fitxa n. 043
Reforma interior d’habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer de la Font núm. 31 1er de
Palafrugell.

◊

Fitxa n. 062
Projecte d’adequació dels baixos i soterrani de Cal Ganxó per enoteca, al carrer de Pi i
Margall núm. 40 de Palafrugell.

◊

Fitxa n. 102
Reforma interior d’annex a l’habitatge i impermeabilització de murs exteriors, situat al
paratge d’Ermedàs núm. 3 de Palafrugell.

◊

Fitxa n. 109
Adequació d’elements tècnics de coberta, a la finca situada al carrer Miramar núm. 3 de
Calella de Palafrugell.

◊

Fitxa n. 179
Reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer Noi Menut núm. 2-4 de Calella de
Palafrugell.

◊

Fitxa n. 182
Rehabilitació de balcons malmesos de l’Hotel Alga, situat a l’avinguda Joan Pericot i
Garcia 53-55 de Calella de Palafrugell.
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4. Disciplina urbanística
Informe butlletins de denúncies durant l’any 2021
Classificació de les infraccions urbanístiques:
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5. Indicadors
2021

2020

2019

2018

-

38

29

42

40

4

15

19

44

23

13

9

5

25

-

-

1

-

10

154

140

240

183

169

22

12

13

8

10

Llicència ambiental.

2

1

-

1

0

Llicència municipal espectacle
públic i activitat recreativa.

1

-

1

1

1

Transmissió de llicència o
comunicació.
Queixes i molèsties.

40

21

32

53

48

13

6

17

13

14

Certificats.
Peticions de dades /altres
peticions.

5
-

14

3
22

10

4
23

Baixa d’activitats.
Possibilitats d’instal·lació.
Declaració responsable
d’obertura activitat innòcua.
Comunicació obertura activitat
innòcua.
Comunicació obertura activitat
amb projecte.
Comunicació prèvia obertura
establiment públic.
Comunicació d’habitatge d’ús
turístic.
Llicència d’obertura i
autorització municipal.

28
-

28
-

30
-

2017
41
-

30
-

2021

2020

2019

2018

2017

Llicències obres majors
Llicències obres menors

208
677

166
482

167
540

197
585

129
653

Certificats urbanístics

2021

2020

2019

2018

2017

141

114

113

84

64

2021

2020

2019

2018

2017

Llicències obres majors

34

16

22

18

14

Llicències obres menors

6

0

1

0

3

2021

2020

2019

2018

2017

Comissions convocades

4

2

4

4

4

Informes previs redactats

5

4

19

21

20

Llicències d’obres

Certificats urbanístics
Patrimoni

Patrimoni
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Consultes
expedients
urbanístics
Sol·licitud d’accés informació
pública expedients gestió obres.
Sol·licitud d’accés informació
pública expedients activitats.
Sol·licitud d’accés informació
pública expedients planejament
i gestió.

Ajuntament de Palafrugell

2021

2020

2019

2018

2017

89*

64

78

69

55

35*

-

-

-

-

2*

-

-

-

-

* Durant l’any 2021 l’Arxiu Municipal ha col·laborat durant sis mesos en la gestió dels expedients d’accés a la
informació pública.
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