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Des del mes d’octubre de 2020 els serveis de recollida de residus i de compostatge
son gestionats per l’àrea de Qualitat Urbana. Per tant, a partir d’aquest moment
trobareu la informació i indicadors referents a aquests serveis a la memòria anual de
l’àrea de Qualitat Urbana.

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


Elaboració d’una base de dades georeferenciada d’intervencions de control de
flora exòtica invasora. Aquesta base de dades facilita la gestió de la informació
relacionada amb la planificació i execució dels treballs de control de flora invasora i
s’ha elaborat mitjançant la contractació en pràctiques de persones joves
beneficàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya.



Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya (denegada) per a actuacions
d’eliminació de flora invasora i recuperació del patrimoni natural a la riera de la
Pedrosa, dins l’Espai Natural Protegit “Muntanyes de Begur”. L’actuació prevista
comptava amb l’eliminació manual de flora exòtica invasora

(Tradescantia

fluminensis, Acanthus mollis, Drosanthemum floribundum i Delairea odorata) i
arranjament d’una tanca malmesa durant el temporal Glòria, amb un import total de
9.411,68 € i un import sol·licitat de 8.470,51 €


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).
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Treballs d’identificació, delimitació i eliminació de l’espècie invasora plomall de la
pampa (Cortaderia seollana) en diferents parcel·les municipals de Calella, Llafranc
i Tamariu.

Es tracta d’una espècies inclosa al Catàleg espanyol d’espècies

invasores.



S’han localitzat un total de 21 nius de vespa asiàtica al municipi, 5 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.
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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).

1.2 Potenciació de la biodiversitat urbana


Redacció d’un Pla Local de Biodiversitat Urbana “Pla del Verd i de la Biodiversitat.
Palafrugell 2020”. L’objectiu de la redacció del pla és conèixer la diversitat de
formes de vida a l’àmbit urbà i periurbà, per a poder implantar accions de
conservació, que repercutiran en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
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Projecte de col·locació i seguiment de 23 caixes nius per a ocells i ratpenats en
diferents centres educatius i espais verds urbans del municipi. Les caixes van ser
elaborades pels alumnes de la Fundació TRESC. En la col·locació i seguiment de
les caixes ubicades als centres educatius hi van participar un total de 195 alumnes
de 4 centres educatius. Una de les activitats programades en un cinquè centre va
quedar suspesa per la covid-19.

1.3 Recuperació i millora d’habitats naturals


Jornada de neteja del litoral a les platges del Port Pelegrí i Llafranc, el dia 18 de
setembre, amb la participació de 242 voluntaris, inclosos 47 submarinistes, 38
caiacs i 12 paddle surf dels diferents centres col·laboradors. Es van recollir 128 Kg
de residus, principalment plàstics i envasos. L’activitat es va celebrar en el marc
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del Let’s Clean Up, una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la
quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura



A finals de l’any 2020 s’ha iniciat un projecte de col·laboració entre l’Agrupació
Excursionista de Palafrugell i l’Ajuntament de Palafrugell per a la recuperació de
les fonts naturals del municipi. El projecte és iniciativa de l’AEP i es preveu
desenvolupar durant l’any 2021 i següents amb l’objectiu de recuperar fonts
naturals, com a elements del patrimoni arqueològic, històric i natural.

2 Canvi climàtic i gestió energètica


Redacció 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.



Instal·lació d’una caldera de biomassa de 340 kW de potència a l’escola Barceló i
Matas amb la que es preveu estalviar 52 tones de CO2 anuals. La inversió ha estat
de 208.422,96 € i ha estat finançada parcialment ( 72.250,00 €) per la Diputació
de Girona



Obtenció de subvenció per a l’execució 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
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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 €



Obtenció d’una subvenció de la Diputació de Girona per a l’adquisició d’un cotxe
elèctric i adaptació d’un punt de recàrrega. El vehicle és un Nissan Leaf i el cost
previst de l’actuació és de 32.670,00 €. L’import de la subvenció és de 15.503,16 €



Redacció d’una memòria tècnica per a la millora de l’enllumenat amb l’objectiu de
millorar l’ambient nocturn en zones sensibles a la contaminació lumínica.



Col·laboració amb la Universitat de Girona en la realització del TFM (treball de fi de
màster) del Màster en Canvi Ambiental, “L’adaptació als riscos associats al canvi
climàtic al municipi de Palafrugell”. El treball centrat en l’anàlisi del municipi de
Palafrugell, analitza el grau de percepció els efectes del canvi climàtic així com les
mesures d’adaptació que s’impulsen. El treball també identifica els factors que
obstaculitzen o faciliten l’adopció d’aquestes mesures.



Col·laboració amb el programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la
Diputació de Girona, juntament amb l’àrea municipal de Benestar Social, amb un
punt informatiu sobre estalvi energètic a la llar, previst per al mes de novembre de
2020 i posposat a causa de la pandèmia.



Inici dels treballs de redacció del Pla d’Emergència en situacions de sequera. 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. El document es finalitzarà a principi del 2021.
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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).



Guiatge pedagògic sobre la problemàtica de les espècies invasores en l’àmbit del
camí de ronda entre Calella i Llafranc. 1 sortida planificada pel mes de maig es va
anul·lar a causa de la pandèmia.



Visites escolars als horts comunitaris de les Arenes, on es van realitzar tallers
d’educació ambiental sobre el treball als horts. En total van participar-hi 30
alumnes de primària. A causa de la covid-19 es van anul·lar un total de 8 visites
programades durant la primavera i tardor.



Xerrades sobre la biodiversitat de Palafrugell en els centres educatius del municipi.
Es van realitzar dues xerrades per un total de 90 alumnes. A més, es van
programar 4 xerrades durant el mes de març que es van suspendre per la
pandèmia.



Participació al Consell del Infants amb una xerrada sobre el Canvi Climàtic per un
total de 24 alumnes.
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Activitats d’educació ambiental Palafrugell en Viu
per a descobrir l’entorn natural del municipi. Al
llarg del 2020 es van programar 3 activitats per a
grups familiars sobre l’anellament d’ocells, la
construcció d’hotels d’insectes i el seguiment de
microplàstics a les platges. Totes les activitats es
van haver d’anul·lar en motiu de la pandèmia.



Celebració d’un Cicle de conferències sobre canvi
climàtic i exposició fotogràfica sobre el temporal de
neu que va afectar Catalunya l’any 2010:


Exposició fotogràfica “La nevada del 8 de març de 2010. Un episodi
excepcional” del 9 de febrer al 15 de març, al Museu del Suro.



Conferència “La nevada del 8 de març de 2010. A càrrec d’Albert Aparicio
Garcia. Investigador del Servei Meteorològic de Catalunya. 42 assistents.



Conferència “Què és el Canvi Climàtic?“. A càrrec del Dr. Josep Calbó Angrill,
professor del Departament de Física de la Universitat de Girona i membre del
grup d’experts en Canvi Climàtic de Catalunya. 46 assistents.



Conferència “El paper dels mars i oceans en el clima” . A càrrec de la Dra. Eva
Calvo Costa, investigadora de l’Institut de Ciències del Mar, CSIC. 57
assistents.



Conferència “Riscos naturals i vulnerabilitat associats al fenòmen del canvi
climàtic. A càrrec del Dr. Carles Roqué i Pau, professor de la Universitat de
Girona. 62 assistents.



Conferència “Previsions dels efectes del Canvi Climàtic a la Costa Brava”. A
càrrec de la Dra. Anna Maria Ribas Palom, professora de la Universitat de
Girona. Activitat suspesa a causa de la pandèmia.
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Taula Rodona: Experiències d’adaptació, mitigació i lluita al canvi climàtic.
Conferència de Clausura a càrrec de Gemma Puig Feliu. Meteoròloga del
Servei Meteorològic de Catalunya. Activitat suspesa a causa de la pandèmia.


3.1 Visites a la pàgina web de l’àrea de medi ambient
Secció

Nº visites

Pàgina principal

1.473

Litoral i platges

557

Aigua i salut pública

255

Animals de companyia

201

Estalvi energètic

132

Palafrugell en Viu

90

Medi Natural i prevenció d'incendis

80

Plagues

77

Vespa asiàtica

72

Memòria anual 2018

65

Memòria anual 2019

61

Memòria anual 2017

11

Total visites

3.074



4 Prevenció d’incendis forestals


Elaboració d’una base de dades georeferenciada de Prevenció d’incendis
Forestals en Urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana i nuclis urbans.
Aquesta base de dades facilita la gestió de la informació relacionada amb la
planificació i execució dels treballs de prevenció, i s’ha elaborat mitjançant la
contractació en pràctiques de persones joves beneficàries del programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.



Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per la realització de treballs
de prevenció d’incendis forestals a Tamariu (denegada). L’import de l’actuació a
desenvolupar és de 21.178,27 € i l’ajut sol·licitat és de 6.456,00 €.
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Realització dels treballs forestals de protecció contra incendis forestals en diferents
parcel·les interiors de la urbanització d’Aigua Xelida de Tamariu.

5 Protecció dels animals domèstics i de companyia


Inici del procés de redacció d’una ordenança de tinença d’animals. Realització de
la fase de participació ciutadana.



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 2020 s’han recollit un
total de 97 gossos i 14 gats.



S’ha actuat en 22 colònies per incidències relacionades amb la presència de gats
ferals (9 a Palafrugell, 6 a Calella, 4 a Llafranc, 2 a Tamariu i 1 a Llofriu). 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.



Elaboració d’una base de dades georeferenciada de punts de control de colònies
de gats ferals. Aquesta base de dades facilita la gestió de la informació relacionada
amb la planificació i execució dels treballs de control de les colònies i s’ha elaborat
mitjançant la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
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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 5 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).

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 (337 coloms i
189 tórtores capturades).



Accions puntuals per problemes, rates (15), paneroles (6), formigues (1),
gavians (5), mosquits (3) i grills (1).



Obtenció d’un ajut de Dipsalut (organisme salut pública de la Diputació de
Girona) de 21.921,37 € per al control de plagues urbanes.
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7 Atenció ciutadana
Instàncies rebudes
Temàtica
2018

2019

2020

Neteges forestals

2

2

1

Plagues

2

12

10

Arbrat

4

2

1

Sanitat ambiental

8

9

3

Animals domèstics

11

15

6

Animals salvatges

3

3

0

Crema de restes vegetals

0

2

2

Altres

6

2

0

TOTAL

36

47

23

8. Indicadors

€ per habitant destinats a projectes de
Medi Ambient
Nombre de nius de vespa asiàtica
localitzats
Nombre de colònies de gats ferals en que
s'ha actuat
Nombre de gossos recollits a la via
pública
Nombre de gats recollits a la via pública
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

2018

2019

2020

10.41

23.74

21.88

2

8

21

24

18

22

209

207

97

11

11

14

5

14

21

205

485

339

3

3

3
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50

59

0

2

2

2

32

172

242

Despesa en electricitat €/habitant

28,51

32,34

29,94

Consum electricitat kWh/habitant

183,01

185,29

171,48

Despesa en gas €/habitant

0,97

0,80

0,55

Consum gas kWh/habitant

14,40

12,08

8,55

ambiental Palafrugell en Viu
Activitats de neteja del litoral
Assistents a les activitas de neteja del
litoral

9 Projectes de futur


Aprovar el Pla del Verd i la Biodiversitat de Palafrugell, redactar un document de
síntesi per facilitar-ne la divulgació. Iniciar el desplegament de les actuacions
proposades en el pla.



Executar el projecte d’eliminació de flora exòtica invasora (Ailanthus altissima) a
l’entorn del Far de Sant Sebastià i a la Riera d’en Mascort.



Redactar un projecte i sol·licitar subvenció per al control de flora exòtica invasora
(Ailanthus altissima) al carrer Colón.



Desenvolupar el projecte de col·laboració amb l’Agrupació Excursionista de
Palafrugell per la recuperació de fonts naturals amb l’objectiu de recuperar fonts
naturals, com a elements del patrimoni arqueològic, històric i natural.



Elaborar una cartografia de detall de les praderies de Posidònia oceànica al litoral
de Palafrugell.



Finalitzar i aprovar el Pla d’Emergència en situació de sequera.
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Aprovar un conveni entre l’Ajuntament i el Servei Meteorològic de Catalunya per a
la implantació d’una estació meteorològica automàtica a Palafrugell.



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



Aprovar el Pla Director de l’Enllumenat



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



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.



Executar treballs de prevenció d’incendis forestals en parcel·les de Tamariu i
Llafranc, i en la franja perimetral de Tamariu.



Instal·lar una càmera de vigilància per a la prevenció d’incendis forestals a la
Muntanya de Sant Sebastià.



Redacció de la ordenança de tinença d’animals.
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1. Introducció
L’1 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Palafrugell crea orgànicament l’Àrea de Qualitat
Urbana, amb la voluntat d’aglutinar diferents tasques i tramitacions municipals que es
gestionen des de les Àrees de Medi Ambient, Serveis i Secretaria per tal de dotar-les de
major coherència, eficàcia i eficiència administrativa.
L'any 2020 doncs, a nivell de la gestió dels serveis municipals que es descriuen a
continuació, es poden segmentar en dos períodes: de gener a setembre, amb les tasques
encara comandades per les Àrees de Serveis, Medi Ambient i Secretaria i de l'octubre a
desembre quan es comença a vertebrar l'equip de treball i s'agafen el relleu dels principals
projectes que cal liderar des de la nova àrea de Qualitat Urbana.
És doncs, d'entrada, un període curt però intens, en el que s'han hagut de generar sinergies
de treball, transvasar correctament els pous d'informació i alhora donar sortida a l'activitat
administrativa regular en el nou context de l'Àrea de Qualitat Urbana.
Cal esmentar que, el trasvàs s'ha fet coordinadament i amb el suport de personal
administratiu de les àrees sortints durant l'últim trimestre de 2020. Això ha permès engranar
de manera més fluïda els projectes que s'han heretat de les altres unitats.
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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L'any 2020 serà recordat però, per la situació de pandèmia generalitzada per la SARSCOVID 19. Es en aquest context, i en funció dels diferents escenaris definits al nostre país
pel PROCICAT, que l'activitat administrativa s'ha hagut d'adaptar a la realitat canviant del
moment; l'àrea de Qualitat Urbana no n'ha estat al marge.

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 una auxiliar
administratiu.
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
3.1 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 selectivament- i de la
deixalleria municipal, que es realitza a través de la contractació de l'empresa Urbaser SL 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:
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.
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.
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Recollida de residus comercials
Atès l'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 diferenciada
que permeten recollir davant de cada establiment els residus separats. L'ajuntament en
facilita els contenidors i la neteja periòdica dels mateixos.
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'n separa la
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.
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 dipositar-lo 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.
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’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 volquet, 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,... des de
l’empresa de recollida i neteja es dòna cobertura amb l’aportació de mitjans per a la recolldia
dels residus i la neteja prèvia i posterior d’aquests actes.
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3.2 Principals projectes i iniciatives
Posada en marxa d'un equip de desinfecció de contenidors durant la primavera
Amb la situació de confinament i pandèmia viscuda a partir del març de 2020, es varien els
protocols de neteja i es crea un equip format per un furgó amb aigua a pressió i un operari
que realitza periòdicament la neteja i desinfecció dels contenidors.
Obtenció de la subvenció per al foment del compostatge casolà
L'obtenció d'una subvenció de l'Agència Catalana de Residus, ha permès adquirir 85 unitats
de compostadors nous per valor de 2.875€ per a poder ampliar la xarxa de compostaires del
nostre municipi. Durant el primer trimestre de l'any 2021, s'engegarà una campanya
específica per a poder difondre la pràctica del compostatge casolà entre la població.
Obtenció de la subvenció per a millores a la deixalleria municipal
Així mateix l'obtenció d'una subvenció de 104.183,22€ de l'Agència de Residus de
Catalunya, ha permès durant el 2020, adquirir: tres noves caixes compactadores, un
traspalet manual i la compra de nova senyalització interior a la deixalleria. Durant l'any 2021,
s'impulsaran les obres de millora de la pavimentació i instal·lació de baranes protectores als
molls de residus del recinte.

Diagnosi per a la millora de la recollida dels residus en els centres d’ensenyament
S'ha contractat una empresa consultora per a realitzar els treballs de diagnosi de la gestió
intracentre de cadascun dels centres escolars del municipi. Un cop recollida aquesta
informació, cal indicar a les escoles, instituts i llars d'infants, com procedir internament i com
dipositar els residus a l'exterior per tal de fomentar-ne la recollida segregada en origen i
millorar els índex de reciclatge.
Estudi del model futur de gestió dels residus municipals
S'ha contractat una empresa consultora, especialitzada en l'anàlisi de la gestió de residus
municipal i la neteja viària així com en els contractes relacionats, per tal que plantegi
diferents propostes de futur en l'escenari de la gestió dels residus municipals. És d'interès
per a la corporació, poder treballar en projectes d'organització o de millora d'equips per
assolir majors ratios de recollida selectiva i major nivell de satisfacció envers l'estat de neteja
de la ciutat. Es consideren eines de gestió estratègica importants per a l'Àrea i per a
Palafrugell. Aquest estudi també s'emmarca en l'obtenció d'una subvenció de l'Agència de
Residus de Catalunya, que especialment incideix sobre la gestió dels residus en les
comunitats de veïns de les platges de 3.861€.
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Ampliació del contracte d’escombraries, augment de la freqüència de neteja dels tancats de
residus
S'ha tramitat l'ampliació del contracte de la recollida d'escombraries, amb la posada en
funcionament d'una tercera brigada per a la recollida de trastos i mobles durant tot l'any, i per
a l'agost l'increment ha estat de fins a quatre brigades. Aquest servei s'ha hagut d'ampliar
per tal de donar millor resposta a l'acumulació de residus que s'han produït especialment en
els tancats de contenidors. També es programaran inspeccions i tramitació de sancions per
a incompliments flagrants del dipòsit de residus per part d'empreses o autònoms que en fan
un ús indegut, i en col·lapsen la seva capacitat. Cal recordar que els productors industrials,
tenen accés lliure a la deixalleria, quan es tracta de residus no procedents del seu procés
productiu.
Actualització de la pàgina web residus.palafrugell
S'han portat a terme diferents actualitzacions de la pàgina web residus.palafrugell.cat
penjant documents nous com ara les Preguntes Freqüents en la recollida porta a porta, s'han
creat diferents notícies amb l'actualitat de les iniciatives en aquesta matèria. La pàgina web
ha de ser una eina
Pla d’activació de la recollida porta a porta al nucli urbà
S'està treballant ja en el darrer trimestre de 2020, en la materialitzar canvis en el calendari
de recollides selectives porta a porta i l'impuls de la utilització correcte d'aquest sistema entre
els seus usuaris. Aquests canvis veuran la llum la primavera de 2021.
Sessions informatives al Pla d'acollida comarcal
Aquestes sessions han tingut lloc a Can Genís amb dos grups de 20 persones nouvingudes
al municipi en les quals se'ls ha explicat el funcionament del 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 desl residus al nostre municipi.
Propostes de millora de la recollida de residus en temporada d'estiu
En plena càrrega de treball de la temporada d’estiu, el sistema de recollides pot mostrar
algunes febleses que detectem i solucionem amb la incorporació de serveis de consultoria
específica per aquesta funció.
Instal·lació de la retolació per a la recollida comercial a Tamariu
Per tal de millora la imatge de la recollida selectiva comercial a Tamariu, s'ha dissenyat un
espai per a l'abassegament dels contenidors i dels materials a reciclat al final de la riera de
Tamariu.
Implantació de millores en el servei de recollida selectiva a la piscina municipal
S’han millorat les pràctiques de recollida de dins del centre, amb la millor definició de la
sistemàtica de la recollida, els espais i els calendaris de cadascuna de les fraccions.
Ampliació del compostador comunitari ubicat a l'edifici de Can Bech
Dins de l'edifici de l'Ajuntament es realitza compostatge casolà de les restes orgàniques que
es generen entre els treballadors i treballadores. L'empesa Tramuntana col·labora per
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aconseguir que el producte final, aportant matèria vegetal estructurant i realitzant les tasques
de volteig periòdic per aconseguir un producte final de qualitat.
4

Ordenació d’usos i activitats a les platges

4.1 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.
4.2 Principals projectes i iniciatives
Presentació del Pla d’Usos 2021
La formulació del Pla d'Usos 2021 de Palafrugell ha tingut en compte els informes i
instruccions tècniques donades des de Capitania Marítima, de tal manera que s'ha realitzat
una proposta sensiblement diferent a la plantejada el 2020.
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 ecreatives, 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 això com des 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.
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
Preparació de les licitacions per als Serveis de Temporada de Platges
Durant els mesos de novembre i desembre s'han estat realitzant els treballs interns de
redacció dels plecs de condicions tècniques que han de regir les autoritzacions per als
serveis de temporada i els varadors d'embarcacions a la sorra, que s'hauran de perllongar
fins a que en resulti la contractació pública mitjançant la publicació al perfil del contractant.
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Ocupació de la via pública

5.1 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 a parellada 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.
5.2 Principals projectes i iniciatives
Elaboració dels Plans d’Ordenació de l’espai públic en àmbits singulars
La mateixa ordenança municipal preveu que en els
supòsits d’ús intens de l'espai públic, com podrien
ser àmbits de les principals places i carrers
comercials, l'ajuntament pot redactar Plans
d'Ordenació d'usos de places i espais singulars.
Des de l'Àrea de Qualitat Urbana i amb el suport
dels Serveis Tècnics del GIS, s'estan realitzant
propostes per a l'ordenació de determinats àmbits
amb un ús intensiu com poden ser:
 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
Aquestes propostes esdevindran públiques en la futura redacció d'una modificació de
l'Ordenança Municipal Reguladora de la Via Publica.
Tramitació d’expedients sancionadors a través de Xaloc
S'està treballant en la gestió de les tramitacions d'expedients sancionadors a través d'un
sistema més àgil a partir de l'entitat Xaloc. durant el mes de desembre, el personal de
l'ajuntament va rebre la formació corresponent per al maneig del programari.
6 Estadístiques i resultats de gestió
L’any 2020 s’han generat 7.841Tn de residus municipals, el que representa en xifres
absolutes, una insignificant disminució de 44Tn respecte al 2019. Això vol dir que, en termes
generals, la població i els visitants i les activitats econòmiques s’han comportat si fa o no fa,
igual que al 2019.
El percentatge de materials reciclats respecte el tota, continua al voltant del 46%, 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 5 anys, han
d’haver assolit fins a un 65% en pes de materials reciclats del total de residus generats.
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Total de residus gestionats
Any 2019
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 2020

7.885

7.841

7.182

6.715

15.067

14.556

47,67

Evolució
2019-2020
44

46,13

467
511
1,54

Increment de gestió de residus, en pes (2019-2020)

1,54
433

% increment/decrement en la gestió dels residus (2019-2020)

2,98

12,3

-

13,9

Gestió de residus segons tipologia i origen
PES
TOTAL
(KG)

TIPUS DE RESIDU

ORIGEN

Aerosols amb substàncies perilloses

Deixalleria

818

Altres valoritzableVidre armat

Deixalleria

61.600

Bateries

Deixalleria

480

Càpsules de cafè d'alumini

Deixalleria

470

Càpsules de cafè de plàstic

Deixalleria

250

Cosmètics i medicaments

Deixalleria

57

Envasos a pressió (excepte aerosols) amb subst perilloses

Deixalleria

1.927

Envasos buits que contenen subst periolloses

Deixalleria

1.812

Envasos lleugers

Comercial i Domèstic

Ferralla

Deixalleria

72.390

Filtres d'oli

Deixalleria

21

FORM

Comercial i Domèstic

Fusta

Deixalleria

298.140

Matalassos

Deixalleria

49.140

Olis minerals

Deixalleria

1.900

Olis vegetals

Deixalleria

2.780

Paper i cartró

Comercial i Domèstic

993.640

1.652.360

816.772
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Piles

Deixalleria

971

Plàstic dur

Deixalleria

940

Pneumàtics

Deixalleria

4.380

Poda

Deixalleria

465.160

Radiografies

Deixalleria

17

RAEE electrodomèstics

Deixalleria

31.340

RAEE ferralla electrònica

Deixalleria

29.810

RAEE frigorífics

Deixalleria

30.500

REPQ altres

Deixalleria

2.072

REPQ dissolvents no halogenats

Deixalleria

1.473

REPQ reactius laboratori i fitosanitaris

Deixalleria

66

REPQ sòlids i pastosos amb substàncies perilloses

Deixalleria

15.071

Runa

Deixalleria

398.600

Solucions àcides

Deixalleria

75

Tèxtil

Contenidors vorera

Tèxtil

Deixalleria

1.580

Tòners NO substàncies perilloses

Deixalleria

660

Vidre envàs

Comercial i Domèstic

887.580

Voluminós

Deixalleria

889.360

400

Cada habitant de Palafrugell, genera de mitjana uns 1,72 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 2019
Generació total de residus en
Kg/hab.dia a Palafrugell
Generació total de residus en
Kg/hab.dia a Catalunya (any
2018-2019)
Generació total de residus en
kg/hab. Any Palafrugell
Generació total de residus en
kg/hab. Any Catalunya

Any 2020

Evolució
2019-2020
0,04

1,76

1,72

1,43

1,44

641,64

626,21

0,01
15,43

521,95

525,60

3,65
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Hi ha prop de 1000 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 separar-les correctament dels
circuïts domèstics atès el seu pes relatiu.

Nombre de contenidors i establiments per servei
Any 2020
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)
932

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

Any 2020
1.979

Percentatge d'habitatges en àmbit porta a porta/totals

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 15 serveis per dia de recollida i el segon 10 recollides de poda per dia de servei.
Serveis de poda/trastos i deixalleria
Any 2020
Numero d'empreses ateses a la deixalleria
Nombre de recollides concertades de trastos

191 empreses 1.725 entrades
3.120
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Nombre de recollides concertades de poda

2.600

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 2020, 6 famílies més s’hi van adherir.

Compostatge i bonificacions
Any 2019
Nombre de compostaires
Tn equivalents de residus gestionades a través de
compostatge casolà (400kg/hab.any)

Any 2020

Evolució
2019-2020

365

381

16

144,8

147,2

2,4

Bonificacions de la taxa d'escombraries per
compostatge casolà

68

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

502
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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 2020
Nombre d'incidències gestionades per residus
Nombre d'incidències gestionades per neteja viària
Nombre d'expedients sancionadors per residus

7

1.200
1.600
59 sancionadors 55 amb expedient
obert

Reptes i iniciatives de futur

Des de l’Àrea de Qualitat Urbana s’ha volgut encarar l’any 2021 amb diferents projectes
estratègics per a la vila tot i determinades incerteses provocades per la COVID-19, que
potser acabaran modulant el calendari per a la seva entrada en funcionament.
Definició del nou model de gestió dels residus i la neteja viària municipal, amb horitzó
a mig i llarg termini
S’elaborarà un document amb els escenaris previstos per assolir els estàndards de
reciclatge i el grau de netedat desitjat per a la nostra ciutat, que serà una eina al servei de la
decisió política i tècnica per encarar la gestió dels residus.
Definició dels Plans d’Ordenació de carrers i places singulars
A través de la modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública,
s’incorporaran aquells treballs tècnics que analitzaran i definiran les alineacions i ocupacions
de l’espai urbà que en realitzen el sector comercial i el de restauració. Així mateix es
treballarà per a la redacció dels condicionats tècnics que en regulin el seu ús i gaudi, el
mobiliari o estructures permeses o els elements de delimitació segons cada àmbit.
Treballs per al nou Pla d’Usos 2022
La nova Llei de d’Ordenació del Litoral, 8/2020 de 30 de juliol, estableix que els ajuntaments
hauran de treballar per la definició dels usos i les activitats previstes al medi, essent
aquestes compatibles amb el seu entorn, a partir d’un Pla d’Usos com instrument principal
d’ordenació amb una tramitació més perllongada que inclou a més, la participació ciutadana.
Treballs inicials per a definir una Ordenança específica de neteja i manteniment de
solar i parcel·les
Amb l’objectiu de mantenir els solars, les finques, els immobles en general i les instal·lacions
del municipi de Palafrugell en un estat òptim i en les degudes condicions d’ús i conservació, i
amb el ferm propòsit d’evitar riscos que puguin afectar la seguretat, la salubritat i el benestar
dels veïns i veïnes, cal redactar una normativa adaptada a la realitat del territori i a les
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necessitats de la ciutadania. Aquesta ordenança ha de recollir de forma precisa i exhaustiva
qüestions com l’abocament de residus, la neteja de vegetació, l’aplicació de mesures que
resolguin les deficiències dels terrenys o les sancions per infringir la normativa.
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Serveis Municipals
1 Gestió de les llicències d’autorització per a l’ocupació de la via pública
Aquest servei suposa la gestió dels usos i els aprofitaments de l’espai públic (incloses les
zones de domini maritimoterrestre i de servitud de protecció) de naturalesa privativa, amb o
sense explotació comercial. Aquesta gestió es desvincula de l’àrea de serveis municipals a
partir de l’1 d’octubre, moment en què es posa en funcionament l’àrea de Qualitat Urbana.
La tipologia de llicències que es gestionen són els següents:








Gestió de llicència d’ocupació de la via pública per a establiments de restauració, expositors
de venda d’articles, jardineres, aparells d’atraccions infantils, màquines de vènding,
congeladors de gelats i altres.
Gestió de llicències d’ús de la via pública per a activitats publicitàries: filmacions,
gravacions, repartiment de publicitat, drons publicitaris, etc.
Gestió de llicències d’ocupació de la via pública per a quioscs, cabines telefòniques, llocs
de venda de cupons, etc.
Gestió de llicències d’ocupació de la via pública per a espectacles de circ, atraccions de
fires i similars, etc.
Gestió de llicències d’ocupació de la via pública per a activitats no comercials i usos
particulars (associacions, partits polítics, terrasses privades, etc.)
Emesa d’informes vinculants per a la venda de pirotècnia a la via pública, celebració de
casaments i per a l’execució d’instal·lacions privatives de sanejament.

2 Platges i serveis de temporada
Gestió del pla d’usos i serveis de temporada de les platges del municipi. L’àrea de Serveis
Municipals confecciona el Pla de distribució d’Usos i Serveis de Temporada de les platges de
Calella, Llafranc i Tamariu amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que és qui té la
competència del domini públic maritimoterrestre. En aquest pla de distribució s’inclouen tots els
serveis de platges tals com: boies, caiacs, hamaques, terrasses de bars i restaurants, varadors,
canals per a les embarcacions, lavabos, rentapeus, dutxes, passeres d’accés, línies de vida,
etc. Dins d’aquest àmbit, es disposa d’un contracte de servei 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.
La gestió del Pla d’usos es desvincula de l’àrea de Serveis Municipals a partir de l’1 d’octubre
de 2020.
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
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Col·locació de les passeres a les platges de Llafranc, Canadell i Tamariu.
Instal·lació dels rentapeus a les platges de Llafranc i Tamariu.
Instal·lació de la barrera en el carrer de la Riera de Tamariu.
Connexió de les escomeses pels lavabos de les platges.
Col·locació, posta a punt i connexió de les dutxes.
Anivellació de la sorra de la platja de Tamariu i Canadell
Neteges a fons de les sorres de les platges.
Instal·lació de les papereres a totes les platges.
Lloguer dels lavabos públics de les platges de Llafranc, Tamariu i Canadell 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.
Col·locació de la Biblioplatja a Tamariu.
Servei de barca a les platges per a la neteja i recollida de residus a l’aigua.

3 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.
Neteja viària. La gestió d’aquest servei s’efectua fins a l’1 d’octubre, moment en què es crea
la nova àrea de qualitat urbana.
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.
Treballs de pintura del mobiliari urbà i esborrat de pintades (graffitis).

L’any 2020 com a conseqüència del temporal Glòria, es van haver de realitzar treballs
extraordinaris de reposició de paviments, reparació de xarxes de sanejament, neteja i retirada
de sorres, retirada d’arbres morts, mobiliari, etc. Aquests treballs es van gestionar i coordinar
des de l’àrea de serveis i van suposar una despesa extraordinària de 107.614 euros impostos
exclosos, dividits de la següent forma:
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Reparacions xarxes enllumenat:
4.140 €
Reparacions paleteria, paviments: 16.381 €
Subministrament material :
38.690 €

Els treballs de reconstrucció i restabliment a la normalitat es van iniciar el 23 de gener i van
finalitzar a principis del mes de març.
3.1 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, incidències amb la neteja dels carrers, 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.
3.2 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 2020 han estat les següents:
 Desinstal·lacio dels focus de l’entorn de l’edifici del local social del barri i substitució per una
columna d’enllumenat amb focus, instal·lada a la zona d’esbarjo infantil. Inversió 1.853 €
 Reparació del quadre d’enllumenat públic de la platja de Tamariu i substitució de 4 punts de
llum desapareguts arran del temporal Glòria. Inversió 2.149 €
 Reforç de la il·luminació dels passos de vianants del carrer de Sagunto i el de davant del
pavelló poliesportiu de l’avinguda de les Corts Catalanes. Inversió 2.270 €
 Renovació del quadre de comandament elèctric del carrer de Blanes. Inversió 3.336 €
 Renovació del revestiment del quadre de comandament elèctric de la plaça de Jaume I.
Inversió 1.1814 €.
 Modificació de la ubicació dels dos punts de llum del final del carrer de Monturiol per evitar
constants col·lisions de vehicles. Inversió 436 €.
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Intervenció de millora a la xarxa d’enllumenat del sector centre de Tamariu: sectorització de
línies, instal·lació d’interruptor rearmable, substitució de llumeneres que manifestaven
entrada d’aigua de pluja. Inversió: 2.813 €.
Substitució d’un tram de 14 metres de la xarxa municipal de sanejament de l’avinguda
Antoni J. Rovira cruïlla amb carrer de la Costa Verde.
Soterrament d’un tram de línia aèria de l’enllumenat públic de la ronda del Coral de
Llafranc.
Soterrament de dos trams de línia aèria de l’enllumenat públic del passeig Carles Vilà i del
carrer de Celebàntic.
Substitució d’un tram de 15 metres de la instal·lació d’enllumenat públic de les escales que
van de Carles Vilà al port de Llafranc.
Subministrament i instal·lació de noves òptiques dels semàfors de les cruïlles del carrer de
Begur amb Pi margall i de l’avinguda de Garcia Lorca. Inversió 14.596 €.
Millora de la intensitat de l’enllumenat públic de l’aparcament de davant l’institut Frederic
Martí Carreras. Inversió 2.641 €.
Substitució de llumeneres model iluca per altres d’un model amb millor resposta en matèria
de manteniment. Inversió 4.217 €.
Substitució armari enllumenat al carrer del Port Pelegrí de Calella per un import de
5.259,12€.
Treballs de millora en els quadres de la plaça dels Pins de Llafranc i carrer Pirroig de
Calella per un import de 5.149,50 €.
Reposició de columna punt de llum malmesa per accident de trànsit al carrer Pi i Margall per
un import de 1.192,30 €

3.3 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.
L’empresa mixta d’AIGÜES COSTA BRAVA S.A. té el contracte del manteniment dels
EBARS (estacions de bombeig d’aigües residuals)
SOREA, neteja de xarxes d’aigües residuals i pluvials del municipi.

Tanmateix s’efectuen reparacions de fusteria, serralleria, pintura, instal·lacions, mitjançant
personal propi (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 2020, han estat les següents:
Manteniment de via pública
 Eliminació de deformacions de ferm del carrer de Uruguai, accés a la hostatgeria del Far de
Sant Sebastià.
 Reforç del ferm de sauló del camí de les Filipines, a la corba on hi ha l’accés de la
comunitat Estoril, mitjançant l’estesa d’un triple reg asfàltic per evitar l’erosió de les aigües
de pluja que malmeten el ferm.
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Reparació de xarxa de recollida d’aigües plujanes del passeig de Tamariu i del paviment del
passeig, malmesos degut al temporal Glòria. Reparacions de mobiliari al passeig de
Tamariu pel mateix succés.
Reparació de paviment de la platja del Canadell, Jimmy Renna, malmès degut al temporal
Glòria.
Reparació de la passera de la platja del Port Bo/Calau malmesa arran del temporal Glòria.
Intervenció de millora d’un tram de 10 metres de vorera al passeig de Pau Casals.
Reconstrucció del camí que va a la Cala Pedrosa en una longitud d’uns 5 metres,
esllavissat arran del temporal Glòria.
Formació d’escocells del passeig del mar de Tamariu amb conglomerat de grava i resina.
Intervenció d’eliminació de deformacions del paviment de llambordes de plaça Nova,
provocats per les arrels dels arbres.
Intervenció de millora a les escales del carrer del Pireu, substitució d’esglaonat de fusta.
Subministrament i instal·lació de pilones retràctils manuals per a control d’accés a les zones
del mercat setmanal, als carrers de Pi Margall i al carrer del Raval Superior. Inversió de
5.788 €.
Intervenció manteniment carrer de la Tarongeta, recol·locació de lloses i llambordes soltes
pel pas de vehicles.
Intervenció de millora de les voreres d’Yvette Barbaza.
Adaptació a normativa d’accessibilitat de gual del pas de vianants del principi del carrer de
Barris i Buixó a davant de la parada d’autobús.
Intervenció de millora de la vorera del camí fondo abans de la cruïlla del carrer de les
Escoles. Reforma íntegra de la vorera en un tram de 15 metres.
Reconstrucció de mur de contenció de l’accés a la platja del Canadell, per la banda del
passeig de la Torre.
Reparació del paviment empedrat de l’embarcador de Tamariu malmès arran del temporal
Glòria.
Construcció de mur de contenció folrat amb fusta tractada al carrer de Cristòfol Colom, a les
escales d’accés a l’hostatgeria. Cost material: 2.300 €

Revestiment d’escocells de la placeta del museu amb conglomerat de suro i resina.
Intervenció de millora a la vorera de la corba del carrer del port de la Malaspina, en un tram
de 15 metres.
Adaptació del pas de vianants de davant de l’estanc del carrer Ample a la normativa
d’accessibilitat.
Reforma íntegra de la vorera del carrer del Port de la Malaspina, a la corba, amb una
longitud total de 10 metres.
Instal·lació d’una 2ª línia de vida a la platja de Llafranc. Inversió 1.754,50 €.
Enderroc i nova formació de paviment de formigó al carrer de Núria. Inversió del material
1.792 €.
Adaptació del pas de vianants de la Barceloneta de Llofriu a la normativa d’accessibilitat.
Intervenció de millor al ferm de formigó del carrer Osona.
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Adaptació dels passos de vianants del carrer de les Escoles, Forns i Camí Fondo a la
normativa d’accessibilitat
Substitució de tanca de reixa de simple torsió al final del carrer de Sa Roncadora, arribant al
mirador. Inversió 1.426 €
Substitució de les tapes de la instal·lació de bombament d’aigües residuals del carrer del
Jardí Botànic. Inversió 2.982 €
Intervenció de millora a les voreres del carrer de l’estiu i del carrer de la Gomera.
Intervenció de millora a la vorera del carrer de la Julivia, cruïlla amb carrer del Serrà.
Intervenció de millora a les voreres del passeig de Carles Vilà, Far i Foranell.
Eliminació de deformitats del ferm d’aglomerat asfàltic del pàrquing del Cementiri, malmès
per pressió de les arrels dels pins.
Pavimentació de les voreres del carrer de la Garriga i del carrer de les Torretes. Inversió en
material 4.275 €.
Eliminació de deformitats del ferm d’aglomerat asfàltic al carrer de les Guilleries i al carrer
de Llevant, malmès per pressió de les arrels dels pins.
Feines de desbrossament de la finca municipal de l’entorn de la torre del sector de les
Torretes.
Adquisició de senyals de trànsit per a reposició i obres de manteniment. Inversió 2.808 €.
Eliminació de deformitats del ferm d’aglomerat asfàltic al carrer de Francesc Estrabau,
Consulat del Mar, Santa Marta, Celebántico i ronda del Coral, malmesos per pressió de les
arrels dels pins.
Eliminació d’arbres caiguts a la riera de Vilaseca dins l’àmbit de la finca de la Policia Local.
Inversió 1.936 €.
Treballs de desbrossada i neteja de llera de les rieres del Canadell i de Brugueres,
executades per l’ACA segons subvenció sol·licitada des de l’àrea de Serveis Municipals en
virtut del programa de neteja de lleres 2018/2019 subvencionat per aquest organisme.

Lampisteria/instal·lacions
 Nova instal·lació de les dutxes i rentapeus de les platges de Tamariu, Canadell, Llafranc,
Port Bo, les quals van desaparèixer a conseqüència del temporal Glòria.
 Construcció de serveis d’aigua, llum i clavegueram per a la nova ubicació dels lavabos de la
platja de Llafranc, els quals es col·locaran al costat de l’oficina de turisme.
 Instal·lació d’una presa d’aigua, electricitat i desaigua provisionals per a un mòdul sanitari
prefabricat instal·lat al carrer de Sant Ramon.
Pintura
 Treballs de pintura del mobiliari dels passeigs marítims (bancs, papereres, fonts i passeres).
Tamariu, Canadell, Llafranc i Francesc de Blanes, camí de ronda de Llafranc a Calella,
Calau, Francesc Estrabau i passeig Canyers.
 Treballs de pintura de fusta i baranes del carrer de Roger de Llúria i de la passera d’Hipàtia
d’Alexandria.
 Treballs de pintura a la plaça dels Tapers, a la plaça de les Llevadores i a la plaça de
Gertrudis Roldós.
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Treballs de pintura del mobiliari urbà del centre vila: papereres, jardineres, bancs i demés.

Mobiliari
 Subministrament i nova instal·lació de barana de fusta a les escales d’accés a la cala
Pedrosa, malmeses arran del temporal Glòria.
 Retirada de les jardineres del carrer dels Valls i Cavallers que es trobaven en molt mal estat
de conservació i per tal de disposar d’una distribució menys densa d’aquests elements.
 Substitució de papereres dels carrers dels Valls i de Cavallers en molt mal estat de
conservació.
 Adquisició de 10 papereres per a substituir les que es troben deteriorades pel temps.
Inversió 3.053 €.
 Intervenció de neteja i restauració de pintura de la zona de jocs de la plaça de l’Atlàntic.
 Subministrament de 35 papereres de xapa corten per a la primera línia marítima. Inversió
7.327 €.
Empreses especialitzades
 Arranjament de malla i bulons dels penya-segats de la platja d’Aigua Dolça. Inversió de
3.630 €.
 Subministrament i instal·lació de jocs infantils a Prat Xirlo III. Inversió 7.706 €




Subministrament i instal·lació de barana d’acer inoxidable per a les escales que van del
carrer de la Miranda a l’avinguda de la Costa Brava. Inversió: 10.582 €
Subministrament i instal·lació de barana d’acer inoxidable per a les escales del carrer del
Gurugú. Inversió: 3.570 €.

3.4 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.
Les actuacions de millora executades durant l’any 2020 són les següents:
 Formació de mota i sembrada a la plaça Joan Baptista Mas i Casamada.
 Substitució de les mèlies de plaça Nova amb carrer de Pi Margall per magnòlies. Inversió de
1.050 €.
 Millora de l’espai enjardinat de l’edifici de Can Bech, amb plantació de flors de temporada
per a donar-li un toc de color.
 Treballs de retirada de 5 pins inestables al carrer del Paraguai. Inversió 1.694 €
 Treballs de retirada d’arbrat situat en zona forestal al llarg del camí de ronda de Tamariu a
la Cala Pedrosa. Inversió 3.000 €
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Plantació de flors de temporada a la façana dels Ametllers.
Modificació de l’enjardinament de baladre i prat del passeig de Francesc Estrabau, a davant
de l’Hotel Mediterrani. Inversió en planta 2.245 €



Treballs de retirada d’un pi de la zona verda del cap de Begur, les arrels dels quals,
provocaven patologies en una vivenda. Inversió 968 €

3.5 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 SOREA SA.
L’empresa Pere Giralt Sagrera SA és l’encarregada dels treballs de reparació de paleteria dels
elements que composen la xarxa (tubs, embornals i pous de registre)
En el transcurs de l’any 2020 s’han portat a terme les següents intervencions de millora:
 Intervenció de millora a la xarxa d’embornals del carrer de Joan Baptista Mas incorporant
sifons a tots ells.
 Reparació d’un tram de la xarxa de recollida d’aigües pluvials a la part baixa del carrer de
Celebántico.
 Obres de localització i diagnosi d’una instal·lació d’aigües residuals del carrer de
Celebantico (escomesa ús particular).
3.6 Neteja viària
L’àrea de Serveis Municipals va procurar per a la gestió i control del servei de manteniment de
la neteja viària dels nuclis de Palafrugell, Llofriu i platges fins al 30 de setembre, moment en
què es va crear la nova àrea de qualitat urbana. L’empresa concessionària del manteniment és
URBASER S.A. Els tractaments de neteja ordinaris són:





Escombrada manual: realitzades per un o varis operaris que consisteix en escombrar i
recollir tots els residus de la via pública i el buidatge de les papereres.
Escombrada mecànica: és el tractament realitzat per un vehicle dotat de raspalls destinat a
escombrar els paviments que ho permetin.
Baldeig: és el tractament realitzat per una baldejadora o cisterna amb el que mitjançant la
projecció d’aigua a pressió contra el paviment aconsegueix arrancar la brutícia i transportarla fins els embornals.
Desbrossada de les herbes que creixen entremig dels paviments de les voreres i passeigs.
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Els serveis de neteja de la via pública tenen una programació diària de tasques a realitzar,
segons la temporada de l’any i la zona. En el cas dels barris de Calella, Llafranc i Tamariu
reben una actuació preferent durant la temporada d’estiu on es veuen incrementats els seus
efectius i els seus mitjans degut a l’increment de visitants. La inspecció d’aquest servei es
realitza de forma diària, registrant al programa Attend les tasques de neteja endarrerides.
4 Suport logístic a actes i festes promoguts per entitats, associacions o el mateix Ajuntament.
Cada any es tramita el permís d’ús de la zona de DPMT el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que les diferents associacions de Palafrugell
realitzin les activitats lúdiques i festives que tenen programades a les platges i als passejos
marítims de Calella, Llafranc i Tamariu, així com diverses empreses portin a terme campanyes
de publicitat a través de gravacions. Enguany i a conseqüència de la pandèmia, la tramitació
d’autoritzacions s’ha vist reduïda de forma considerable. S’han tramitat un total de 43 peticions
de les quals 14 són d’associacions que han dut a terme un total de 41 activitats (1 a Calella, 2
a Llafranc, 1 a Tamariu i la resta a Palafrugell) i 29 d’activitats organitzades per l’Ajuntament.
5 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 les empreses SEITEC, AITERM i
FREDARO.
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.
Manteniment dels exutoris de la Bòbila amb l’empresa AERASPIRATOS S.A.
Manteniment del sistema de refrigeració del Mercat del Peix amb l’empresa DECOFRIO
S.L.
Manteniment del recinte del cementeri municipal. Aufuce SL
Manteniment d’edificis (paleteria). Pere Giralt Sagrera SA.
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Subministrament de bosses de plàstic per a les dependències i les papereres de la via
pública. Plásticos AYB Densidad, SA
Subministrament de paper de WC, de mans i sabó per a les dependències municipals. Dis
Rivas SL.
Subministrament de gasoil C per a les calderes de calefacció. Petrolis de Barcelona SA

En el transcurs de l’any 2020 s’han portat a terme les següents actuacions de manteniment i
millora als edificis:
Cementiri Municipal
 Gestió de les obres de construcció de sepultures per a la religió musulmana al cementiri
municipal. Inversió de les obres 11.394 €
Pintura:
 Treballs de millora de pintura dels edificis dels Belluguets, local social de la Punxa i escola
Torres Jonama, realitzades amb personal propi i per personal del projecte treball i formació.
 Treballs de pintura de totes les façanes de l’edifici del centre municipal d’educació ,
realitzats pel personal municipal i el personal del projecte treball i formació. Inversió en
pintura i mitjans d’elevació: 4.666 €.




Treballs de pintura al despatx de tinent alcalde, escala principal de l’edifici de Can Bech i de
la sala d’urbanisme.
Restauració del portal del cementiri que dóna accés a la part de sepultures musulmanes.
(serralleria i pintura)

Instal·lacions
 Contractació dels serveis de manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques dels edificis
de la policia local, els Belluguets i de la Bòbila Vella. Import anual total 2.977 €.
 Substitució de llums d’emergència de les escoles d’ensenyament primari (treballs eficiència
energètica), executats per personal propi i pel personal del programa treball i formació.
Inversió en material: 2.280 €.
 Adquisició de canó d’ozó per a les dependències municipals: 1.548 €
 Subministrament i instal·lació d’enllumenat a les zones comuns del mercat de la carn, amb
personal propi i personal del programa Treball i Formació. Inversió 7.277 €
 Subministrament i instal·lació de banyera al lavabo de les professores del Tomanyí
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Substituir la pica del canviador de l’aula de nadons per una altra de més grossa del
Tomanyí
Instal·lació d’una presa d’aigua a l’entorn de la torre de guaita de Sant Sebastià per a ús del
servei de neteja de dependències.
Ampliació de la instal·lació de il·luminació del garatge de la policia local i substitució de les
làmpades existents per altres de tecnologia led.
Treballs de millora de la il·luminació de la sala polivalent de l’escola de música, consistents
en canviar les làmpades de baix consum per altres de tecnologia led i baixar els pàmpols
existents 3 metres cap avall. Instal·lació de línia d’endolls. Inversió en material 773 €.
Substitució d’un inversor fotovoltàic de la instal·lació de la llar d’infants els Belluguets.
Inversió 5.355 €

Paleteria
 Reparació de filtracions d’aigua a la coberta del mercat de la carn.
 Reparació de paviment terrassa Can Bech i reparació de desperfecte en l’entrega del
baixant de coberta que va provocar greus filtracions d’aigua.
 Reparació de patologies de la paret mitgera de la sala polivalent de la biblioteca que va
provocar greus filtracions d’aigua al quadre elèctric de la sala.
 Retirada dels dipòsits d’aigua obsolets de fibrociment de l’edifici dels Ametllers amb una
inversió de 2.771 €.
 Substitució d’impermeabilització d’una de les cobertes planes del centre municipal
d’educació, la que dóna a la sala d’instal·lacions. Inversió 327 €
 Impermeabilització de la coberta dels lavabos d’infantil de l’escola Barceló i Matas amb una
Inversió de 250 €.
 Impermeabilització de la canal de la façana posterior de l’edifici de l’escenari dels Ametllers.
Inversió 3.702 €.
 Gestió de la contractació de les obres de reparació de la canal de xapa de la coberta de
l’estadi municipal. Inversió 2.770 €.
 Subministrament de baixants de pedra artificial per a l’edifici de Can Bech. Inversió 1.616 €.
 Treballs d’impermeabilització de la coberta de l’edifici municipal del Botavara al Camp d’en
Prats.
 Construcció paviment de formigó a la sortida del magatzem del pati de l’escola Torres
Jonama que dona al carrer dels Forns.
 Reconstruir mur de tancament finca escorxador municipal
 Obres de condicionament de l’antiga OAC per a ubicar-hi la nova àrea de qualitat urbana.
 Realització de diagnosi tècnica a l’edifici del Museu del Suro per reparar filtracions des de la
coberta dels equips de climatització.
 Reparació de tota la canal perimetral de recollida d’aigües de l’edifici del mercat municipal
d’abastament de la carn i formació de sòcol de protecció de la façana que dóna al carrer de
la Allada per evitar humitats a l’interior.
 Construcció d’una nova barana de ferro a les escales de l’aula taller (carrer Vall d’Aran).
Inversió 344,85 €.
 Construcció d’una paret de tancament al garatge de la policia local i subministrament i
instal·lació d’una porta . Requisits sindicatura de greuges per millorar les condicions d’accés
i privacitat dels detinguts. Inversió: 2.180 €.
Serralleria
 Folrat dels ampits, brancals i dintells de 4 finestres de la façana sud de l’escola Torres
Jonama amb làmina d’alumini lacat per evitar l’entrada d’aigua de la pluja. Inversió 942 €.
 Prolongació de l’escenari de l’escola Torres Jonama. Inversió 750€
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Subministrament i instal·lació de nova finestra d’alumini, a l’aula 11 de l’escola Torres
Jonama. Inversió 907 €.
Atorgament de subvenció de la diputació de Girona (Pla a l’acció) per a la substitució de
tancaments (finestres) de ferro per altres d’alumini amb pont tèrmic i vidre de càmera.
Subvenció atorgada 7.200 €.
Subministrament i instal·lació d’un tancament d’alumini i vidre pel passadís de consergeria
de l’escola Pi Verd (per eficiència energètica). Inversió 5.445 €

Substitució del filat de reixa de l’escola Carrilet, a la façana del carrer del Carrilet. Inversió
3.433 €
Subministrament i instal·lació de nova porta per a la sortida d’emergència del local dels
Ametllers, sector Espai Jove. Inversió: 1.566,95 €.
Subministrament i instal·lació de finestra d’alumini a les dependències de sobre l’OAC, per
a substituir l’existent de ferro i amb vidre senzill. Inversió 2.241,66 €.

Fusteria
 Instal·lació d’una tarima de fusta a la terrassa dels nadons de la llar d’infants Tomanyí.
Inversió 6.284 €
 Subministrament i instal·lació de nova porta de fusta d’entrada al local municipal d’ús per a
l’Oncolliga, al carrer de les Botines. Inversió: 1.123,64 €.
Vidrieria
 Substitució de dos vidres de càmera de grans dimensions a l’edifici de la biblioteca
municipal que han perdut la seva estanquitat amb la corresponent entrada d’aigua. Inversió
5.563 €
Varis
 Substitució de cortines a l’escola Carrilet, al gimnàs, bo i col·locant unes de noves
d’enrotllables. Inversió 2.902 €
 Subministrament i instal·lació de línia de vida a la coberta del Teatre Municipal. Inversió
10.002,90 €.
 Treballs d’impermeabilització de la coberta del teatre municipal. Inversió 4.910 €
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Treballs de retirada de dipòsit i plaques de coberta de fibrociment del local municipal de
l’Oncolliga situat al carrer de les Botines. Inversió 2.027 €.
Impermeabilització de la canal de la coberta de l’edifici de l’àrea de Serveis Municipals.
Inversió 883 €.
Subministrament i instal·lació de línia de vida a la coberta del Mercat Municipal de la carn.
Inversió 6.301 €
Retirada i eliminació de baixants de fibrociment edifici de Can Bech. Inversió 2.032 €

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

2019
3.990
2.320
486
460
505
298
90
8.149

2020
478
1.024
465
404
544
200
74
3.189

6.2. Indicadors autoritzacions d’ús de la via pública
INDICADORS DEL SERVEI
Autoritzacions ovp terrasses i botigues
Autoritzacions espectacles ( fires i circs)
Autoritzacions sense ànim lucre
Autoritzacions serveis de temporada
Totals

2019
203
40
135
32
410

2020
93
0
37
32
162

6.3 Indicadors assistència de les brigades municipals per a la realització d’actes de
diferent entitats del municipi, per dies.

Brigada de manteniment
Brigada de neteja viària
Brigada d’enllumenat
Brigada de jardineria
Lampisteria
Pintura
Totals

2019
221
70
70
17
12
01
391

2020
99
34
24
9
4
0
170

6.4 Indicadors qualitat manteniment de la via pública.
Descripció
M2 vies pavimentades
Incidències resoltes

2019
1.669.271
2.413

2020
1.669.271
3.115
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6.5 Indicadors atenció ciutadana: nombre d’instàncies i/o sol·licituds dels ciutadans
resoltes/respostes.
Descripció
Instàncies resoltes

2020
102

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

CONCEPTE
Servei de salvament i socorrisme a les platges
Actuacions en camins rurals
Pla a l’acció per a la substitució de tancaments
(finestres) de ferro per altres d’alumini

IMPORT
27.274,24 €
1.000,00 €
7.200,00 €

7. Projectes de futur
Xarxes de sanejament/pluvials
 Intervenció de millora de la xarxa de sanejament del passeig del Canyers mitjançant treballs
especialitzats de revestiment interior
Via pública/mobiliari
 Ampliació de la vorera del carrer del Vilar, entre Bailen i Girona
 Substitució de papereres front de mar de Calella
 Construcció pista de bàsquet a la zona de prat Xirlo III
 Construcció d’escocells de grava encolada als carrers Ample, Balmes, i Frederic Martí
Carreras
Manteniment d’edificis
 Treballs de restauració de pintura de finestres de la sala polivalent de l’escola de Música
 Substitució de tancaments no eficients a l’escola Barceló i Matas per altres d’alumini amb
pont tèrmic. Última fase.
 Instal·lació d’equip de climatització a la sala de serveis jurídics
 Instal·lació de línies de vida al mercat municipal de la carn
 Substitució de llumeneres no eficients de l’escorxador municipal i de la llar d’infants Els
Belluguets
 Adquisició de cortines pel Ceip Torres Jonama
 Substitució de canals de recollida d’aigües pluvials al Ceip Barceló i Matas
Enllumenat públic
 Substitució de quadre d’enllumenat públic (pendent localització)
 Millora de l’enllumenat públic de la plaça de l’onze de març
 Instal·lació d’enllumenat a Yvette Barbazza
Jardineria
 Implantació de zona de descans amb bancs i arbrat al carril bici de la carretera de Tamariu
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1. PLANEJAMENT I GESTIÓ
1.1 GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM
MODIFICACIONS PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - POUM
ÀMBIT/SECTOR
Modificació puntual núm. 4 del
POUM
(Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal)
de
Palafrugell,
pel
canvi
de
zonificació d’algunes finques a
l’entorn dels carrers Xarembeco
i Camí de la Font d’en Xecu, a
Llafranc.
Modificació puntual núm. 8 del
POUM
(Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal)
de
Palafrugell, per a l’ordenació
dels terrenys dels carrers Àngel
Guimerà, Sant Ramón i Passeig
Migdia, contemplant la dotació
d’un equipament comunitari
públic per a l’ampliació del CAP
(Centre d’Atenció Primària) de
Palafrugell.

EXPEDIENT
Modificació POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal) núm. 4.

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació
provisional
Ple
Municipal 28-01-2020.

Modificació POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal) núm. 8.

Aprovació
provisional
Municipal 28-04-2020.

Ple

Modificació puntual núm. 9 del
POUM
(Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal)
de
Palafrugell, relativa al sistema
viari de l’Avinguda del Mar.
Modificació puntual núm. 9 del
POUM
(Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal)
de
Palafrugell, relativa al sistema
viari de l’Avinguda del Mar.

Modificació POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal) núm. 9.

Aprovació
provisional
Municipal 28-07-2020.

Ple

Modificació POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal) núm. 9.

Nova Aprovació provisional Ple
Municipal 29-09-2020.

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
(Pla
d’Ordenació
Urbanística Municipal).

Modificació POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal) núm. 6.

Aprovació
provisional
Municipal 24-11-2020.

Ple
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GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM

NUCLI: PALAFRUGELL

ÀMBIT/SECTOR
Pla de Millora Urbana a l’àmbit
definit pels carrers Marçal de la
Trinxeria, Anselm Clavé i Torres
Jonama.

EXPEDIENT
Pla de Millora Urbana.

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació
definitiva
Ple
Municipal 30-06-2020.

PEU (Pla Especial Urbanístic)
4 Entorn Deixalleria.

Pla Especial Urbanístic.

Nova Aprovació provisional Ple
Municipal 27-10-2020.

SUD 1.14 Creu Roquinyola Est.

Avanç Pla Parcial Urbanístic

SUD 1.14 Creu Roquinyola Est.
Subsector 1.

Pla Parcial Urbanístic.

Aprovació inicial Ple Municipal
27-10-2020.
Aprovació inicial Ple Municipal
27-10-2020.

GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM

NUCLI: CALELLA

ÀMBIT/SECTOR
EXPEDIENT
Pla de Millora Urbana a la Pla de Millora Urbana.
parcel·la situada a la cruïlla
dels carrers Ermità Corbera i
Pintor Joan Serra.

ESTAT TRAMITACIÓ
Convalidació
de
l’acord
d’aprovació definitiva Ple
Municipal 30-06-2020.

Pla
Especial
Urbanístic Pla Especial Urbanístic.
Càmping
Calella
de
Palafrugell. Text Refós.
Pla de Millora Urbana Pla de Millora Urbana.
d’ordenació del front marítim
del Passeig del Canadell, a
Calella de Palafrugell.

Segona
Aprovació
provisional Ple Municipal 2212-2020.
Aprovació Ple Municipal 2212-2020.

GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM
ÀMBIT/SECTOR
PAU
(Pla
Actuació
Urbanística) A3.8 (Abans Ub
3.8z) Muntanya de Sant
Sebastià.
Pla de Millora Urbana de
l’àmbit situat al carrer Pireu
núm. 5-44 a Llafranc.
PAU
(Pla
Actuació
Urbanística) a3.10 Carrer
Prudenci Bertrana.

NUCLI: LLAFRANC

EXPEDIENT
ESTAT TRAMITACIÓ
Projecte
Urbanització. Aprovació Ple Municipal 30Recepció obres primera 06-2020.
fase.
Pla de Millora Urbana.

Aprovació
inicial
Municipal 27-10-2020.

Ple

Projecte
Urbanització. Aprovació Ple Municipal 22Recepció obres.
12-2020.
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1.2 EXPEDIENTS DIVERSOS
EXPEDIENTS DIVERSOS
EXPEDIENT
Expropiació d’una finca situada al carrer Begur números 8789 a Palafrugell. a) Relació de propietaris, béns i drets
afectats. Aprovació definitiva. b) Tràmit d’avinença, aprovació
conveni mutu acord.
Declaració de parcel·la sobrera en relació a un tros de terreny
situat al carrer del Serrà, a Calella de Palafrugell. a)
Desafectació. b) Immatriculació. c) inici de l’expedient de
venda directa. Aprovació.
Expedient corresponent a l’ocupació directa d’un tros de
terreny de superfície 1.700,60 m2, pertanyent a la finca
registral numero 4491, inclosa al PMU (Pla Millora Urbana)
a1.5 Energia, a Palafrugell.
Expropiació d’una finca situada al Passeig Migdia xamfrà amb
el carrer d’Àngel Guimerà, a Palafrugell. Relació de
propietaris, béns i drets afectats.
Expropiació d’uns terrenys inclosos al PAU (Pla Actuació
Urbanística) a1.11 Avinguda d’Espanya – Avinguda de la
Generalitat. Relació de propietaris, béns i drets afectats.
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.

ESTAT TRAMITACIÓ
Aprovació
definitiva
Municipal 28-04-2020.

Ple

Aprovació Ple Municipal 3006-2020.
Aprovació
definitiva
Municipal 27-10-2020.

Ple

Aprovació
inicial
Municipal 24-11-2020.

Ple

Aprovació
inicial
Municipal 24-11-2020.

Ple

Aprovació
inicial
Municipal 24-11-2020.

Ple

2. ÀREA DE PROJECTES I OBRES

Projecte Avinguda d’Espanya - Fase 1, 2 i 3.
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2.1 OBRES ACABADES DURANT L’ANY 2020
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte per a la substitució de les xarxes pluvials i residuals al c. Rascassa a Llafranc (Fase
2).
Projecte rocòdrom a l'interior del Pavelló Poliesportiu 2a fase
Memòria valorada per a la remodelació de la rambla de l’avinguda Pozo Alcón Fase 1 i Fase 2
a Palafrugell.
Projecte de renovació del ferm del c. Trefí (nord) i pavimentació d’un tram de vorera cantonera
amb el c. Indústria a Palafrugell.
Memòria valorada per a la construcció d’un tram de xarxa d’aigües residuals al carrer Baix
Llobregat, a Palafrugell.
Projecte de reparació del Passeig Francesc de Blanes de Llafranc.
Variant BT c/ Sant Pere a Palafrugell.
Informe valorat per a la instal·lació d’una llumenera d’enllumenat públic en el carrer de Giralt i
Subirós a Palafrugell.
Instal·lació projectors led il·luminació planta baixa Àrea Urbanisme.
Instal·lació 4 focus al c. de la Riera de Tamariu.
Realització cates c. Francesc de Blanes de Llafranc.
Reforç talús platja Golfet a Calella de Palafrugell.
Reforç talús cala Aigua Dolça a Tamariu.
Fabricació, muntatge i pintura barana protecció Passeig Francesc de Blanes de Llafranc.
Adequació accessos finca c. Progrés 2 a Palafrugell.
Inspecció baixants pluvials i formació arqueta escola música per humitats a Palafrugell.
Adequació parcel·la per aparcament al c. Gavina de Calella de Palafrugell.
Subministrament i instal·lació columna i llumenera zona verda rotonda Llafranc GIV-6591.
Nova adequació accessos finca c. Progrés 2 a Palafrugell.

2.2 OBRES EN CURS DURANT L’ANY 2020
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte modificat d’urbanització del sector del Pla de Millora urbana PMU 3.1 “Riera de
Llafranc” a Llafranc.
Projecte modificat pel condicionament d’una finca municipal com a aparcament (Fase 1) i
àrea d’esbarjo de gossos (Fase 2) al c. de Pals de Palafrugell.
Memòria Valorada de les obres de restauració de la realitat física alterada de la finca del c/
Cuba núm. 9-15 a Llafranc.
MV per a la construcció d’un mur de contenció i restauració de la realitat física alterada al c.
Cuba 9-15 a Llafranc.
Projecte de rehabilitació de l’edifici antic Museu del Suro a Palafrugell.
Projecte de tractament urbà del carrers 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 de Palafrugell.
Projecte per a la construcció de la xarxa de sanejament al Passeig del Mar a Tamariu (Fase
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3).
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 a Palafrugell.
Projecte per a la renovació del ferm del c. Manufactures del Suro i avinguda del Mestre Josep
Bonay a Palafrugell.
Projecte de millora urbana del carrer Josep Irla a Palafrugell.
Projecte de tractament d’un tram del camí de Mas Bofill al paratge Puig Rumí de Palafrugell.
Memòria valorada per la construcció d’un skatepark a Palafrugell Fase 1.
Ampliació potència B.T. (Baixa Tensió) edifici c. Tarongeta, 27 (antic Museu Suro) a
Palafrugell.
Reparació planta fotovoltaica de 20 Kw. de la Bòbila Vella a Palafrugell.
Subministrament bancs i plantacions a Prat Xirlo a Calella de Palafrugell.
Reparació degoters al Museu del Suro a Palafrugell.
Condicionament cunetes camí Ca l’Estela de Llofriu.
Modificació obertures per ventilació al Jutjat de Pau a Palafrugell.
Instal·lació dos fanals autònoms solars al c. Ter de Llofriu.

2.3 PROJECTES REDACTATS, APROVATS I PENDENTS D’EXECUCIÓ DURANT L’ANY
2020
DESCRIPCIÓ OBRA
Projecte d’aparcament al carrer Marçal de la Trinxeria a
Palafrugell.
Projecte de formació de pista bici entre Palafrugell i Llafranc.
Memòria valorada per a la millora urbana del c. Constància a
Palafrugell.
Projecte executiu de substitució de la coberta de la Piscina
Municipal de Palafrugell.
Projecte per l’ampliació de l’avinguda d'Espanya (entre c.
Àngel Guimerà i plaça Josep Pallach) Fase 1 a Palafrugell
Projecte per l’ampliació de l’avinguda d'Espanya Fase 2
(entre c. Àngel Guimerà i c. Creu Roquinyola) a Palafrugell.
Projecte per l’ampliació de l’avinguda d'Espanya Fase 3
(entre c. Creu Roquinyola i plaça Floreal) a Palafrugell.
Memòria valorada per a la reparació d’un tram de sanejament
i xarxa d’aigua potable al c. Noguera a Palafrugell.

OBSERVACIONS
Aprovat definitivament.
Aprovat definitivament.
Aprovada definitivament.
Aprovat definitivament.
Aprovat inicialment.
Aprovat inicialment.
Aprovat inicialment.
Aprovat definitivament.

3. Patrimoni
3.1 Béns culturals d’interès local (BCIL)
3.2 Béns culturals d’interès nacional (BCIN)
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Adequació d’elements tècnics de coberta a la finca situada al carrer Miramar núm. 3 de
Calella de Palafrugell en el T.M. de Palafrugell.

3.3 Masies i cases rurals
3.4 Patrimoni Històric de Palafrugell



Reforma d’un habitatge i creació d’un nou habitatge a la finca situada al carrer de Villaamil
núm. 1 de Calella de Palafrugell en el T.M. de Palafrugell.



Reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Botines núm. 18 de
Palafrugell.



Reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Pedró Gran núm. 10 de
Palafrugell.



Reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Rajola núm. 33 de
Palafrugell.



Ampliació en planta primera d’habitatge unifamiliar situat al carrer Estrella, núm. 1 de
Palafrugell.



Reconstrucció del campanar i substitució de biga en mal estat a la finca situada al carrer
Pedró Petit núm. 15 de Palafrugell.



Reforma i substitució de forjat en habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant
Ramon núm. 42 de Palafrugell.



Reforma d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer Palamós núm. 28 de Palafrugell.



Reforma d’edificació per a garatge i traster a la finca situada al carrer Nord núm. 20 de
Palafrugell.



Reforma parcial de coberta d’un edifici entre mitgeres situat al carrer dels Valls núm. 24
de Palafrugell.



Informe previ projecte per la instal·lació de panells solars fotovoltaics a la coberta del
Museu del Suro al carrer de Pi i Margall núm. 34 de Palafrugell.



Substitució de coberta i reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Nou
núm. 47 de Palafrugell.



Rehabilitació d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Pedró Gran núm. 63 de Palafrugell.



Reforma de coberta a la finca situada al carrer Ample núm. 11-13 de Palafrugell.
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Reparació del balcó d’edifici entre mitgeres situat al carrer Pi i Margall núm. 41 de
Palafrugell.



Adequació d’elements tècnics de coberta a la finca situada al carrer Miramar núm. 3 de
Calella de Palafrugell en el T.M. de Palafrugell.



Reforma d’habitatge entre mitgeres situat al carrer Rajola núm. 33 de Palafrugell.



Avantprojecte per rehabilitació d’habitatge unifamiliar situat al Paratge Ermedàs núm. 5 en
el T.M. de Palafrugell.



Avantprojecte de reconstrucció volumètrica d’edificació situada al carrer Torres i Jonama
núm. 110-112 de Palafrugell.



Avantprojecte de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Tarongeta
núm. 104 de Palafrugell, presentat per sandra mesalles sallarés. (ámbit cautelar).
3.5 Fitxes del Pla Especial de Protecció i Intervenció del Patrimoni Històric de Palafrugell
(PEPIPH)

Fitxa núm. 039
 Reforma de coberta a la finca situada al carrer Ample núm. 11-13 de Palafrugell.
Fitxa núm. 063
Reparació del balcó d’edifici entre mitgeres situat al carrer Pi i Margall núm. 41 de
Palafrugell.




Fitxa núm. 066
 Reconstrucció del campanar i substitució de biga en mal estat, a la finca situada al carrer
Pedró Petit núm. 15 de Palafrugell.
Fitxa núm. 076
 Avantprojecte de reconstrucció volumètrica d’edificació situada al carrer Torres i Jonama
núm. 110-112 de Palafrugell.
Fitxa núm. 109
 Adequació d’elements tècnics de coberta a la finca situada al carrer Miramar núm. 3 de
Calella de Palafrugell en el T.M. de Palafrugell.
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4. Disciplina urbanística
Informe butlletins de denúncies durant l’any 2020
Classificació de les infraccions urbanístiques:

GRÀFIC BUTLLETINS DE DENÚNCIA
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5. Indicadors
2020

2019

2018

2017

2016

Baixa d’activitats.
Possibilitats d’instal·lació.

28
-

30
-

30
-

41
-

37
-

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.

38

29

42

4

15

19

44

35

13

9

5

25

13

-

1

-

10

1

140

240

183

169

149

12

13

8

10

-

Llicència ambiental.

1

-

1

0

7

Llicència municipal espectacle
públic i activitat recreativa.

-

1

1

1

1

Transmissió de llicència o
comunicació.
Queixes i molèsties.

21

32

53

48

40

6

17

13

14

11

Certificats.
Peticions de dades /altres
peticions.

14

3
22

10

4
23

60

Llicències d’obres
Llicències obres majors
Llicències obres menors
Certificats urbanístics
Certificats urbanístics

Patrimoni

2020

2019

2018

2017

2016

166
482

167
540

197
585

129
653

150
581

2020

2019

2018

2017

2016

114

113

84

64

93

2020

2019

2018

2017

2016
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Llicències obres majors

16

22

18

Llicències obres menors

0

1

0

2020

2019

2018

2017

2016

Comissions convocades

2

4

4

4

3

Informes previs redactats

4

19

21

20

10

2020

2019

2018

2017

2016

64

78

69

55

55

Patrimoni

Consultes
expedients
urbanístics
Consultes sol·licitades

14

17
1
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