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Control i gestió del servei de neteja viària
Control i gestió del servei de l’enllumenat públic
Control i gestió del servei de manteniment de la via pública, mobiliari urbà,
patrimoni immobiliari, camins rurals i xarxa de sanejament municipal.
Control i gestió del servei de neteja de les dependències municipals
Conservació i manteniment del patrimoni immobiliari municipal
(instal·lacions, pintura i paleteria)
Gestió i control del servei de manteniment de la jardineria i zones verdes municipals
Gestió i control del servei de manteniment del Cementiri Municipal
Gestió i control del servei de manteniment de l’Escorxador Municipal
Equipament, manteniment i serveis a les platges del municipi.
Emissió d’informes de les sol·licituds de llicència de connexió a les xarxes de
clavegueram.
Realització d’execucions subsidiàries i valoració posterior dels treballs realitzats.
Autoritzacions d’ocupacions de via pública (terrasses d’establiments, actes,
difusió publicitària, rodatges...)
Gestió i suport logístic per a la celebració de la Festa Major (atraccions fires,
circs i muntatge)
Gestió del Projecte d’ordenació de les platges de Palafrugell (Pla d’Usos i
Serveis)
Realització d’obres de millora a la via pública.
Servei d’atenció i informació ciutadana i recepció de queixes i suggeriments.
Comunicació amb altres organismes, els quals disposen de serveis a conservar i mantenir dins el municipi
Gestió i control pressupostari de les partides pròpies de l’àrea.
Gestió i control de contractes menors de serveis.
Gestió de compres de material (paper, bosses escombraries, material d’obra
pública, material elèctric, pintura i lloguer d’equips auxiliars d’obra pública)
Treballs de manteniment de pintura (conservació de dependències, equipaments públics)
Treballs de manteniment i reparació d’instal·lacions: elèctriques, aigua, calefacció, desaigües, climatització, gas, fonts, dutxes, etc.)

Ens podeu trobar a
Avinguda Josep Pla, 7
Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Responsable
polític

Xavier Rangel
xrangel@palafrugell.cat

Responsable
tècnic
Núria Viñas
Personal
 1 tècnic
 1 administrativa
 2 auxiliars
administratives
 1 lampista
 1 pintor
 1 cap de grup
escorxador
 1 treballador
escorxador
Pressupost
total
8.288.474,61 €
Pressupost
executat
7.627.305,75 €

Serveis Municipals

01. Pressupost
Descripció
NETEJA ESCOLES LLOFRIU – RETECORK
NETEJA WC PLATGES ESTIU
NETEJA EDIFICI CARRER DE LES BOTINES:ENTITATS
NETEJA LOCAL LES PALMERES
NETEJA JUTJAT DE PAU
CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
NETEJA OFICINA DE RECAPTACIÓ
NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS
DESPESES NETEJA LOCAL AAVV CARRER AMPLE
NETEJA MERCAT MUNICIPAL
NETEJA AMETLLERS
NETEJA AULA TALLER
NETEJA ESCOLA BARCELÓ MATAS
NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA
NETEJA CEIP EL CARRILET
NETEJA FUNDACIÓ PLA
NETEJA ANTIGA BIBLIOTECA
NETEJA EDIFICI EDUCACIÓ
NETEJA ESCOLA PIVERD
NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ
NETEJA BELLUGUETS
NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL
NETEJA TEATRE MUNICIPAL
NETEJA ARXIU HISTÒRIC CAN ROSES
NETEJA DEPENDENCIES BENESTAR SOCIAL
REDACCIÓ PLA DIRECTOR SANEJAMENT
NETEJA CENTRE OBERT
NETEJA ESPAI DONA
NETEJA CAN GENIS
NETEJA DEPENDENCIES POLICIA LOCAL
CALEFACCIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS
CARBURANTS VEHICLES SERVEIS
CALEFACCIÓ ESCOLA BARCELÓ I MATAS
CALEFACCIÓ ESCOLA TORRES JONAMA
CALEFACCIÓ CEIP CARRILET
CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
CALEFACCIÓ CEIP PIVERD
CALEFACCIÓ BELLUGUETS
CALEFACCIÓ TOMANYÍ
CALEFACCIÓ BIBLIOTECA/CASA DE CULTURA

Crèdits totals Obligacions
consignats
reconegudes
715,00
665,24
15.151,00
14.094,80
4.291,00
3.991,53
715,00
665,24
7.151,00
6.652,48
34.408,00
32.009,61
3.506,00
3.326,30
2.031,00
1.974,97
715,00
665,24
17.878,00
16.631,23
2.625,00
4.426,70
3.032,00
4.129,48
62.590,00
58.226,30
62.590,00
58.226,30
62.590,00
58.225,30
4.291,00
3.991,53
2.384,00
2.217,63
30.739,00
28.595,54
61.407,00
58.218,09
23.986,00
22.313,71
23.986,00
22.313,71
17.163,00
15.966,00
25.055,00
15.633,49
4.291,00
3.991,54
5.363,00
7.273,03
29.348,43
0,00
3.250,00
3.586,22
2.861,00
2.661,16
12.515,00
11.641,96
24.314,00
22.618,46
12.000,00
10.741,33
3.501,00
2.536,59
30.282,00
27.364,35
18.386,00
22.485,32
17.510,00
8.857,69
7.035,00
7.063,63
11.330,00
15.488,16
1.680,00
296,65
3.400,00
3.670,79
3.500,00
0,00

CONSERVACIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS
CONSERVACIÓ EDIFICIS EDUCACIÓ
SEGURETAT SOCIAL ESCORXADOR
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ESCORXADOR
DESPESES FUNCIONAMENT ESCORXADOR
ENLLUMENAT ESCORXADOR
TELÈFON ESCORXADOR
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ESCORXADOR
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIA A. SERVEIS
RETRIBUCIONS COMPLEM. FUNCIONARIS A. SERVEIS
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA SERVEIS
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL A. SERVEIS
EXECUCIÓ PLA SENYALITZACIÓ
MOBILIARI URBÀ
CONSERVACIÓ VIALS I ESPAIS PÚBLICS
TELÈFONS: AREA DE SERVEIS
CÀNON PLA D'USOS ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE
DESPESES MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG
CONTRACTE CONSERVACIÓ VIES PUBLIQUES
DESPESES MUNTATGE FESTES POPULARS
DESPESES MANTENIMENT SUBMINISTRES INSTAL·LACIONS
DESPESES MANTENIMENT PILONES
MILLORES ENLLUMENAT
MILLORA VIA PUBLICA AREA DE SERVEIS
SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA
APORTACIÓ CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
APORTACIÓ PLA PENSIONS PERS. LABORAL ESCORXADOR
NETEJA VIARIA
AUXILI EXTRAORDINARI UTE PALAFRUGELL
CONTRACTE SERVEIS FUNERARIS
OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL
ENLLUMENAT PÚBLIC
DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC
DESPESES MANTENIMENT PARCS I JARDINS
CONT. NETEJA I MANTENIMENT ESPAIS I JARDINS INTERIORS
SEGURETAT SOCIAL AREA DE SERVEIS
PRODUCTES DE NETEJA
INVERSIONS EN SENYALITZACIÓ VIÀRIA
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CLAVEGUERAM
INVERSIÓ SANEJAMENT MESTRE SAGRERA
APORTACIÓ PLA PENSIONS FUNCIONARIS A. SERVEIS
APORTACIÓ PLA PENSIONS PERSONAL LABORAL A. SERVEIS
TOTALS

104.500,00
76.237,84
15.353,00
44.742,15
37.391,00
3.230,00
202,00
241,00
36.976,89
52.983,95
128.340,22
2.273,00
252.363,60
75.859,36
184.500,00
2.830,00
100.088,00
28.976,00
1.073.442,00
9.000,00
19.280,00
11.178,40
389.895,92
60.000,00
1.757.460,00
4.690,00
1.726,00
1.365.445,00
186.994,00
64.649,00
46.515,87
524.363,00
304.486,98
448.695,00
49.650,00
63.430,00
14.175,00
25.000,00
30,00
55.674,00
2.589,00
3.452,00
8.288.474,61

97.862,74
74.832,02
16.787,63
25.344,71
35.800,62
3.129,96
0,00
19.757,02
35.033,31
52.983,93
51.296,35
79.938,01
0,00
33.600,39
180.780,65
1.334,18
101.166,66
23.114,80
1.073.538,46
11.733,88
17.084,08
5.951,49
306.900,71
40.431,27
1.753.594,93
4.681,05
0,00
1.338.908,61
174.975,12
70.463,02
28.392,94
544.923,21
260.319,99
435.325,46
41.250,00
73.331,70
13.456,21
15.843,34
0,00
0,00
0,00
0,00
7.627.305,75

02. Descripció de les activitats
L’Àrea de Serveis Municipals gestiona, controla i organitza tots els contractes de serveis de
manteniment i conservació que l’Ajuntament ofereix als palafrugellencs i visitants, i a més, dins
de les seves possibilitats i en funció dels recursos humans i econòmics disponibles, executa
obres menors de millora i reforma enfocades a l’eficiència i a l’eficàcia dels serveis de
conservació.
Els treballs de millora més destacats i executats durant l’any 2013, són els següents:
02.01 Mobiliari urbà
• Subministrament de tapes i marcs per a sanejament per un import de 3.757,05 €
• Fabricació i instal·lació de barana inox al carrer Villaamil de Calella, al costat de la casa rosa,
per un import de 1.226,94 €
• Subministrament de 100 aparcabicicletes galvanitzats per un import de 3.146 €
• Subministrament de tub rectangular per pals de senyals per un import de 2.696,15 €
• Reparacions oficines turisme Llafranc i Tamariu per un import de 4.598 €
02.02 Millores d’enllumenat
• Reposició enllumenat públic mes de gener per un import de 5.053,31 €
• Reposició enllumenat públic mes de març per un import de 2.168,61 €
• Substitució enllumenat públic a Calella mes de març per un import de 9.027,90 €
• Reposició enllumenat públic mes d’abril per un import de 4.050,63 €
• Reposició enllumenat públic Barceloneta i Sauleda mes d’abril per un import de 1.541,09 €
• Reposició de línies obsoletes al passeig de Pau Casals per un import de 1.140,70 €
• Reposició enllumenat públic mes de juliol per un import de 1.090,69 €
• Reposició enllumenat públic per desplaçament de bàculs mes de juliol per un import de
2.757,88 €
• Reposició enllumenat públic mes de setembre per un import de 4.251,66 €
• Adaptació llumeneres Fase VI per un import de 10.785,82 €
• Substitució columnes Calella i Tamariu per un import de 1.052,15 €
• Reposició enllumenat públic mes d’octubre per un import de 2.748,88 €
• Substitució de 6 projectors al pati del CEIP TORRES JONAMA per un import de 2.468,80 €
• Reposició enllumenat públic mes de novembre per un import de 1.696,27 €
• Reposició enllumenat públic mes de desembre per un import de 1.032,22 €
• Reposició marcs i vidres parc urbà Sauleda per un import de 1.207,79 €
02.03 Millores via pública
• Tala de 39 pins a Calella de Palafrugell per un import de 1.887,60 €
• Millora de pavimentació amb reg asfàltic a la plaça de la Punxa per un import de 2.543,85 €

•

Estabilització de talús a la platja del Golfet per un import de 9.113,72 €

02.04 Millores d’edificis ensenyament
• Subministrament i instal·lació d’una tanca de fusta al CEIP PIVERD per un import de
1.697,96 €
• Confecció i instal·lació de protector solar amb malla pel galliner del CEIP PIVERD per un
import de 1.382,35 €
• Subministrament d’un gronxador pel pati del CEIP PIVERD per un import de 1.304,38 €
• Confecció d’un tendal correder per la claraboia de la biblioteca del CEIP BARCELÓ I MATAS
per un import de 1.324,26 €
• Construcció d’un estructura d’alumini per tancament de mostrador de consergeria del CEIP
CARRILET per un import de 1.223,20 €
• Subministrament i instal·lació d’una pèrgola al CEIP PIVERD per un import de 8.939,48 €
• Substitució de la fusteria de les finestres de la planta baixa de la façana que dóna al carrer
de Pals del CEIP BARCELÓ I MATAS per un import de 19.247,46 €
• Substitució de l’enllumenat al pati del CEIP BARCELÓ I MATAS per un import de 3.500,30 €
02.05 Conservació de vials i espais públics
• Subministrament d’arbrat per reposició i substitució, per un import de 9.401,70 €
• Subministrament d’emulsió per a regs asfàltics a diferents carrers del municipi per un import
de 4.585,30 €
• Subministrament de sal per a espais públics per un import de 1.452 €
• Lloguer de lavabos públics per a les platges durant la temporada d’estiu per un import de
4.961 €
• Subministrament de paviment per manteniment de vials per un import de 5.164,04 €
• Confecció i subministrament de bosses d’escombraries per vials i per dispensadors de
kioscan per un import de 4.705,69 €
• Reparació de la passera de fusta de la platja de Calau per un import de 2.782,23 €
• Adquisició de civeta vermella de 30x30 per a manteniment de voreres per un import de
3.294,10 €
• Reparació de contenidors soterrats de la plaça del Priorat de Santa Anna per un import de
1.334,22 €
• Substitució de central hidràulica malmesa dels contenidors soterrats del Port Pelegrí per un
import de 2.498,80 €
• Canvi de vàlvula arqueta safareig del carrer Ample per un import de 1.171,91 €
• Subministrament civeta vermella per a vials per un import de 3.104,99 €
• Presa de mostres CECAM de l’estructura del mirador de Joaquim Turró i Rosselló per un
import de 1.639,19 €
02.06 Conservació edificis d’ensenyament
• Subministrament de paper higiènic, paper de mans i sabó per un import de 3.546,34 €
• Subministrament de paper de mans per a dispensadors per un import de 3.345,41 €

•
•
•

Substitució de les boques d’incendi equipades del CEIP BARCELÓ I MATAS i del CEIP
TORRES JONAMA per un import de 2.371,60 €
Realització de dos tractaments fitosanitaris addicionals a les palmeres del CEIP TORRES
JONAMA per un import de 1.331 €
Adquisició de llums d’emergència per al Centre Municipal d’Educació per un import de
1.006,24 €

02.07 Millores edificis corporació
• Subministrament i col·locació de bastiments i balconeres a l’Àrea d’Alcaldia per un import de
1.288,43 €
• Adequació BT Ajuntament, edifici IPEP i Nau dels Carrossaires segons instrucció 10/2005
per un import de 6.446,98 €
• Climatització de les sales Punt Òmnia i sala de reunions de Can Genís per un import de
6.227,70 €
• Impermeabilització de la coberta dels Ametllers per un import de 1.112,96 €
• Subministrament i instal·lació d’una finestra corredera d’alumini a les dependències del GIS
per un import de 1.195,98 €
• Impermeabilització de 92 m2 de coberta dels Ametllers per un import de 2.031,59 €
• Confecció i instal·lació de cortines per l’Àrea d’Urbanisme per un import de 1.613,64 €
• Subministrament i col·locació de 14 finestres d’alumini per a les peixateries per un import de
4.963,08 €
• Impermeabilització de la coberta del Teatre Municipal per un import de 4.889,82 €
• Subministrament i muntatge d’una màquina refredadora a la biblioteca municipal per un
import de 30.516,35 €
02.08 Conservació dependències municipals
• Comprovació de les instal·lacions de baixa tensió adaptades a la normativa vigent per un
import de 1.793,97 €
• Reparació de les esquerdes i motllures del sostre de l’Àrea de Secretaria per un import de
670,22 €
• Canvi de motors i de bomba de recirculació WILO de la Biblioteca Municipal per un import de
2.530,50 €
• Subministrament de bosses d’escombraries domèstiques per un import de 2.504,70 €
02.09 Productes de neteja
• Subministrament de paper higiènic, paper de mans i altres productes per un import de
4.424,44 €
• Subministrament de paper de mans per dispensadors per un import de 1.393,92 €
• Subministrament de bosses d’escombraries per un import de 3.461,57 €
• Subministrament de bosses industrials per un import de 3.566,14 €
02.10 Despeses funcionament Escorxador
• Subministrament de paper higiènic, paper de mans, sabó i productes específics de neteja per
l’escorxador municipal per un import de 1.390,16 €
02.11 Inversions senyalització viària
• Subministrament de balises blaves amb sistema de dues peces per un import de 2.296,98 €
• Subministrament de miralls exteriors irrompibles de 800 mm. per un import de 1.776,45 €
• Subministrament de miralls exteriors irrompibles de 600 mm. per un import de 1.067,58 €
• Subministrament de discs de senyalització vertical per un import de 2.793,04 €
• Subministrament de senyals de trànsit, abraçadores i balises per un import de 5.200,63 €

02.12 Despeses mobiliari CAT
• Posta a punt dels aparells de climatització del Centre d’Atenció Turística per un import de
2.662 €
02.13 Rehabilitació edifici antic Centre de Dia
• Canvi de compressor de l’aparell d’aire condicionat de les dependències de Benestar Social
per un import de 3.688,82 €
02.14 Millores urbanes
• Obertura del carrer de Maria A. Albertí Vendrell per un import de 1.548,80 €
• Obra amb motiu de la cessió de terrenys destinats a camí públic a la Cala del Cau, per un
import de 9.747,75 €
• Tala de 65 unitats de plataners a la plaça del Doctor Joan Baptista Mas i Casamada per un
import de 4.342,69 €
02.15 Festes Populars
• Lloguer d’un grup electrogen els dies 19 i 20 de juliol per les actuacions musicals a Plaça
Nova amb motiu de la Festa Major, per un import de 2.233,88 €
02.16 Despeses muntatge festes populars
• Lloguer d’una cabina de lavabos químics pel nucli de Calella del 25 de juny al 15 de
setembre per un import de 1.302,79 €
02.17 Inversions energies renovables i estalvi energètic immobles
• Substitució de la fusteria de ferro de les finestres per altres d’alumini a l’Àrea de Medi
Ambient, Informàtica i Recaptació, per un import d’11.482,75 €
• Modificació dels circuïts de calefacció de l’Àrea de Recaptació per un import de 4.896,18 €
02.18 Obres de millora Cementiri Municipal
• Obres de pavimentació de la via E per un import de 19.553,95 €
• Confecció de la placa de metall del Cementiri per un import de 1.911,80 €
• Subministrament de dues escales amb rodes i baranes per un import de 3.959,12 €
02.19 Manteniment de vehicles serveis
• Hivernatge 2013-2014 de l’embarcació Cales Netes per un import de 3.753,40 €
02.20 Plànols i projectes tècnics
• Redacció del projecte de l’estructura del mirador de Joaquim Turró i Rosselló per un import
de 1.004,30 €
02.21 Altres obres de millora classificada per mesos

GENER
•
•
•
•

Tractament a base de triple reg asfàltic als carrers de l’Ermita Corbera, Víctor Català, carrer
Murcia, part final del camí del Mas Verd i part final del camí del jardí Botànic de Calella per
evitar erosions en casos de pluja intensa.
Construcció de vorera de formigó al carrer de l’Àvia Catalana i de l’Illa Blanca.
Millores dels escocells i el ferm de l’aparcament IES Baix Empordà i tala de dos plataners per
a canvi d’emplaçament de la ubicació de les barraques de la festa major.
Subministrament i instal·lació de balconeres al despatx del tinent d’alcalde de l’edifici
consistorial, com a mesura d’estalvi tèrmic.

•

Obres de millora de la vorera esquerra del carrer de Fuerteventura, als accessos del guals
de vehicles i soterrament de tram de línia d’enllumenat.

•

Contractació del nou servei de manteniment de jardins espais tancats municipals a favor del
Consell Comarcal del Baix Empordà, Centre de Cultius Tramuntana.

FEBRER
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Millores de la xarxa de clavegueram al carrer del Calau: substitució de 40 metres lineals de
canonada de formigó degradada per eradicar filtracions a la platja de calau.
Substitució d’encintat de llambordes al carrer d’en Gotes, per xapa d’acer inoxidable.
Instal·lació elèctrica per col·locar els desfibriladors subvencionats per la Diputació de Girona.
Millores instal·lació d’enllumenat públic al passeig de Pau Casals per eliminar trams aeris,
uns 500 metres aproximadament.
Tala i poda de plataners per tal d’afavorir l’entrada de llum als habitatges del carrer ample
amb avinguda Josep Pla.
Subministrament i instal·lació de barana i escala d’acer inoxidable a l’embarcador de
Tamariu.

Reparació de passera de fusta de la platja de Calau.
Instal·lació de climatització a les sales de reunions i punt Òmnia de Can Genís.
Adequació instal·lacions elèctriques de baixa tensió de l’edifici de l’Ipep, edifici Consistorial i
de la nau dels carrossaires.
Subministrament i instal·lació de tanca de fusta tractada per delimitar l’hort del Ceip Pi Verd.
Aprovació dels plecs de la concessió municipal de recollida d’escombraries, neteja viària i
deixalleria.
Aprovació dels plecs de les concessions pels diferents serveis de temporada a les platges
(Pla d’Usos).

MARÇ
•
•
•
•

Inici del nou servei municipal de manteniment de la jardineria, beneficiari Cespa S.L,
empresa que renúncia: Centre de Jardineria de Palafrugell.
Instal·lació de barana al parc urbà de la Sauleda, escales del carrer Solsonès.
Subministrament i instal·lació de nou joc infantil (gronxador) per l’escola del Piverd.
Millora del camp de futbol de la plaça de l’onze de Març.

ABRIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantació de 28 lledoners al voltant del nou Ceip Piverd, carrer de Vicenç Roure, obres sense
cost per l’ajuntament, incloses a les millores del contracte de serveis de manteniment de la
jardineria municipal. Valoració 4.640,36 €.
Construcció d’embornal de recollida d’aigües al carrer del Priorat
Nova il·luminació de la zona dels lavabos del camp del casal consistent en la instal·lació de 4
llumeneres de 100 w, obres sense cost addicional per l’Ajuntament, incloses a les millores
del contracte d’obres de la cinquena fase d’enllumenat. Valoració 7.351,41 €.
Obres de substitució de llumeneres, cinquena fase, per import de 80.944,74 €.
Adjudicació de les concessions dels serveis de temporada a les platges, que incorpora
criteris mediambientals de protecció del fons marí i la instal·lació d’un canal de protecció del
litoral per a banyistes, del Canadell a Llafranc i de Tamariu a la Cala d’Aigua Xelida.
Desplaçament de joc d’escalada a la zona verda del carrer de Bellcaire.
Reparació de la xarxa d’aigües pluvials del passeig de la Torre, arribant al carrer de Blanes.
Instal·lació de bancs a la plaça onze de març, a prop de la zona del skatepark.
Reparació de deformitats del paviment de la plaça Joan XXIII a conseqüència de les arrels
dels arbres
Reparació de passera de fusta de la plaça de les Palmeres.
Adequació del pis de propietat municipal situat al carrer del País Valencià: adequació de la
instal·lació elèctrica, repàs de fusteria, instal·lació de forn-encimera i acumulador d’aigua
calenta.
Ampliació del contracte de manteniment de les instal·lacions de climatització a favor
d’Aiterm: alta de les instal·lacions de la policia local i de la biblioteca.
Reparació de flonjalls al ferm d’aglomerat asfàltic del carrer de Sant Sebastià, sector Camp
d’en Prats.
Substitució de tancament exterior del despatx del GIS.
Contractació de les obres de remodelació d’accessos al Paratge Ros Lluny, per cessió de
terrenys destinats a camí públic, per import de 9.747,75 €.
Redacció de memòria valorada per a la substitució d’enllumenat públic a la zona d’Aigua
Xelida amb un pressupost d’execució material de 181.556, 54 €.

MAIG
•
•
•
•
•
•

Millores a la xarxa d’enllumenat del carrer del Mar Cantàbric, Consolat del Mar i Avinguda de
Baldomer i Gili: substitució de suports obsolets per bàculs tipus Marina, total 4.492,17 €
Tala de pins a la zona verda del carrer de Fuerteventura per reduir l’excessiva densitat de
plantació.
Impermeabilització de la coberta plana de l’escenari del recinte dels Ametllers
Reparació de la xarxa de sanejament del carrer de la Costa Verda.
Reparació de trams de voreres en mal estat als carrers de La Miranda, Avda. Costa Brava,
Avda. Baldomer Gili i Roig, Cant dels Ocells, Cap de Planes i Golfet.
Revisió i aixecament topogràfic de la xarxa de sanejament de Calella.

JUNY
•
•
•

Obres de renovació íntegra de la vorera del carrer de Fuerteventura i implantació d’una nova
xarxa de recollida d’aigües pluvials per import de 26.527,65 €
Instal·lació de 2 panys elèctrics amb moneder als lavabos públics de la Plaça de les Escoles
de Calella.
Obres de millora de la vorera i del ferm del final del Passeig de Francesc Estrabau.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obres de manteniment i reparació de les voreres del carrer Ample des de l’Avinguda
d’Espanya fins al carrer de Frederic Martí Carreras.
Obres de substitució de 235 unitats de llumeneres de vapor de sodi sense cost addicional
per l’Ajuntament, com a millora de la contractació de les obres de la cinquena fase de
substitució de llumeneres. Import total 117.590,48 €. Carrers Fuerteventura, Agustí Pi i
Sunyer, Gelpí, Tarrús, Villaamil, Codina, Lladó, Alguer, Passeig de la Torre, Costa Verde,
Lladó, Francesc Estrabau, Port Pelegrí, Santiago Rusiñol, Consolat del Mar, Costa de la Luz,
Avda. Baldomer Gili, Illes Formigues, Mar Cantàbric, Avda. d’Antoni J. Rovira, Julivia, Costa
Tarongers, Avda. Josep Tarradellas, Còrsega, Lepant, Lladó, Ronda del Coral, Ramon
Marquet, Pau Casals, Plató, Homer, Virgili, Camí dels Plans, Genís i Sagrera.

Construcció d’escocells amb grava de color encolada al carrer Ample.
Reparació del ferm de la vorera i de la vorada dels dos costats del carrer Ample de
l’Avinguda d’Espanya al carrer de Miguel Hernández.
Instal·lació de barana d’acer inoxidable al carrer de l’Onyar.
Instal·lació de barana d’acer inoxidable al final del passeig de Villaamil i a les escales
inferiors.
Licitació de les obres de substitució de les llumeneres del municipi de Palafrugell, Fase VI:
sector Aigua Xelida de Tamariu per un import de 181.716,54 €, impostos inclosos.
Substitució de reixes de pluvials al carrer Lladó de Calella.
Obres de reforma de la vorera del passeig Cípsela a l’alçada del bar “La Sirena”.
Instal·lació de la senyalització vertical de la zona 30 del Mas Mascort
Instal·lació de descalcificador a l’escola Torres Jonama pel servei de menjador
(rentavaixelles)
Obres d’eliminació de deformitats del ferm d’aglomerat asfàltic del carrer de l’Alguer.
Obres de renovació de l’escomesa elèctrica del mercat de la carn.
Obres de reparació i substitució d’aplics d’enllumenat públic, trencats per vandalisme al Parc
Urbà de la Sauleda.
Reparació de l’escultura de la Rascassa, trencada pel temporal, del passeig del Mar de
Tamariu
Adequació de la jardineria de l’entorn de la torre de Vila-seca, tala de quatre acàcies del
marge.
Buixardat dels graons de les escales del mercat de la carn pel carrer Pi i Margall.
Millores a la xarxa d’enllumenat del passeig de la Torre de Calella: substitució de suports
obsolets per bàculs tipus Marina, total 4.535,73 €
Intervenció de reparació d’instal·lació elèctrica, càmeres de vigilància i centraleta contra
incendis de l’aparcament del carrer de Chopitea de Calella.
Redacció del plec de condicions particulars per a la licitació de la concessió del bar del Camp
d’en Prats.
Obres de senyalització vertical pel canvi de sentit de circulació del carrer d’Anselm Clavé.
Instal·lació de lavabos públics al carrer Onyar de Calella.
Tractament fitosanitari de l’arbrat viari mitjançant l’alliberament d’insectes: til·lers del Barris i
Buixó, Ample i Avda. de Pompeu Fabra, País Valencià, cercis d’Avda. Pozo Alcon,
Bruguerol, Plaça Mirepoix i Isaac Albéniz, albízies de Sèneca, Manuel de Falla, Lope de

Vega, lagerstroemies del carrer Fitor i Ramal, xiprers de plaça Sant Jordi, Camp d’en Prats,
Avda. d’Espanya, Avda. Josep Pla.
JULIOL
•
•

Tractament a base de triple reg asfàltic a la plaça del País Valencià .
Projecte de reforç de senyalització de zones pàrquing a la vila de Palafrugell, instal·lació de
senyals.

AGOST
•
•
•
•

Obres de millora de l’esplanada de l’entorn de l’edifici municipal d’educació i reparació dels
murs de gabions exteriors
Obres de millora del paviment de llambordes del final del carrer de Bofill i Codina.
Obres de substitució de vàlvula de regulació d’aigua i millora del revestiment de pintura de
l’estany de la plaça Joan Coromines.
Feines de manteniment als centres escolars d’ensenyament primari i de les llars d’infants,
segons peticions dels centres.

SETEMBRE
•
•
•

Obres de millora de les voreres del carrer de l’Orada
Obres de millora de l’esplanada del pati de la llar d’infants Els Belluguets
Construcció de sorral pels alumnes de P3 del Barceló i Matas.

•

Obres de substitució de vàlvula de regulació de l’entrada d’aigua del safareig del carrer
Ample.
Obres de restauració del revestiment de les escales d’acer del Centre d’Educació Municipal .
Formació d’escocells amb grava encolada al carrer d’Agustí Pi i Sunyer.
Obres de millora de les voreres del carrer del Llebeig i de la Costa dels Tarongers, incloent la
reparació (soterrament) de la xarxa d’enllumenat públic.
Substitució dels condensadors dels punts de llum del quadre del Pi Verd PA044.
Instal·lació d’aparcabicicletes a davant del nou Museu del Suro i a l’oficina de turisme de
l’Avinguda de la Generalitat.
Desbrossament i neteja forestal del puig d’en Ponç.
Construcció d’allargament de barana d’acer inoxidable de l’accés a la cala del Port Pelegrí.

•
•
•
•
•
•
•

OCTUBRE
•
•
•

Obres d’eliminació de deformitats del ferm d’aglomerat asfàltic del carrer de Girona.
Obres de formació d’obertura al solar municipal del carrer del País Valencià.
Obres de millora al Cementiri municipal: construcció de tancament de fusta tractada per
ocultar els contenidors.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Obres de reforma de l’estructura dels nínxols de les vies D i C del Cementiri
Obres d’instal·lació de pèrgola al pati del Ceip Pi Verd.
Obres de tancament de l’espai de consergeria del Ceip Carrilet.
Obres de desplaçament d’un punt de llum al carrer de l’Alguer, perquè quedi fora d’entrada
de garatge.
Obres de restauració de paviment de la sala d’actes de Can Genís: substitució de rajoles de
ceràmica cuita trencades i aplicació de vernís. Repintat de reixes d’obertures exterior.
Obres de pintura de la paret de tancament del Cementiri Municipal, costat del Rodamon, i de
les baranes de l’interior del recinte.
Instal·lació de cable wifi als Ametllers.
Execució de triple reg asfàltic al carrer del Hierro de Calella
Formació de sender de sauló per facilitar l’accés als vianants des del vial del carrer del
Cementiri i fins al recinte del Cementiri.

Obres de reforç de ferm a l’avinguda de Pompeu Fabra, parxejat amb aglomerat asfàltic en
calent
Instal·lació de portes al tancament del parc infantil de Joan Baptista Mas i Casamada
Millora dels tancaments (portes) del recinte de jocs infantils del Camp d’en Prats.
Obres d’instal·lació de les llumeneres del sector Aigua Xelida de Tamariu, fase VI,
adjudicades i de les millores. En total s’han substituït 225 llumeneres dins de l’apartat de
millores i 256 dins del projecte executiu, amb una inversió final de 181.716,54 €

NOVEMBRE
•
•
•
•
•
•
•

Obres de reforma de les voreres del carrer de Farena de Llafranc
Nova instal·lació de les fonts de la plaça Coromines i de la plaça 11 de març de Palafrugell.
Obres de reforma de les voreres del carrer de Virgili
Obres d’enderrocament del mirador de Joaquim Turró i Rosselló per patologies greus del
forjat.
Obres de construcció d’embornal recollida d’aigües pluja sector menjador del Barceló i Matas
Reconstrucció de rigola al carrer de la Lluna, des de Tarongeta fins Sant Sebastià.
Desenrunament i apuntalament del mur de mamposteria del carrer de les Torretes, caigut
degut al fort vent.

DESEMBRE
•
•
•
•
•

Substitució de 20 finestres d’alumini a la planta primera de les aules del CEIP Barceló Matas,
façana del carrer de Pals, per un import de 15.630,78 €. Les obres finalitzaran el 7 de gener
de 2014.
Adquisició de tobogan per l’escola Barceló i Matas
Reparació de fissures sostres de guix Ajuntament (sala de juntes i sala de Plens)
Obres de reforma de la vorera del carrer Isaac Peral des de Rascassa fins Marquès de
Llafranc.
Reparació de llambordes passos elevats del carrer de les Manufactures del Suro.

•
•
•

Substitució de canonada de recollida d’aigües de pluja de l’escola Torres Jonama.
Obres de reforma de la vorera del carrer del Pagell i de soterrament de línia aèria
d’enllumenat.
Incorporació de 4 peons amb el servei de pintura i de manteniment d’instal·lacions al
projecte, subvencionat pel Consell Comarcal, és un programa mixt de formació i treball per a
PIRMIS i va iniciar-se el passat 27 de desembre amb la incorporació de 4 persones a l’Àrea
de Serveis Municipals del nostre Ajuntament, per realitzar tasques de manteniment
d’instal·lacions d’aigua, electricitat i arranjament de revestiments de pintura en espais
municipals.

03. Convenis i col·laboracions
•
•

Conveni de salvament i socorrisme a les platges subscrit amb la Creu Roja de Palafrugell.
Conveni amb la Federación Española de Municipios y Provincias - Gestion de Mecenazgo
per a la dotació de material per a la campanya de salvament i socorrisme a les platges.

04. Subvencions rebudes
CONCEPTE SUBVENCIONABLE
Seguretat, vigilància i socorrisme a les
platges
VI Fase d’Enllumenat públic

IMPORT
CONCEDIT

ORGANISME SUBVENCIONADOR

14.790,36 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA – DIPSALUT

160.646,65 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA

05. Difusió
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palafrugell renova el contracte d’escombraries amb un preu de 3,5 milions. Diari de Girona.
15/01/2013
Palafrugell unificarà els serveis de neteja viària i de gestió de la deixalleria. El Punt.
15/01/2013
Nou contracte dels serveis de neteja. Revista de Palafrugell. 10/02/2013
Palafrugell revisa el plec del contracte d’escombraries perquè no l’anul·lin. Diari de Girona.
14/02/2013
Palafrugell reinicia el procés de contractació de les escombraries. Diari de Girona.
26/02/2013
Cespa es fa càrrec del servei de jardineria de Palafrugell. Diari de Girona. 13/03/2013.
Palafrugell canvia els contenidors del Cementiri per millorar-ne la gestió. Diari de Girona.
31/07/2013
Palafrugell estabilitza el talús de la cala del Golfet de Calella. Diari de Girona. 18/09/2013
Palafrugell pavimenta l’última via del Cementiri Municipal. Diari de Girona. 08/10/2013
Palafrugell finalitza la renovació de l’enllumenat de Nadal. Diari de Girona. 06/11/2013
Palafrugell inicia la campanya d’esporga. Revista de Palafrugell. 10/11/2013
Ha començat la campanya d’esporga de l’arbrat públic. Revista del Baix Empordà.
15/11/2013
Palafrugell fa una campanya per recollir els excrements. Diari de Girona. 06/12/2013
Palafrugell fa campanya pels espais públics nets. El Punt. 09/12/2013

•
•

Obres a diversos indrets de la vila. Revista de Palafrugell.10/12/2013
Arreglen el ferm de l’Avinguda de Joan Pericot de Calella. Diari de Girona. 18/12/2013

06. Indicadors
06.01 Indicadors actuacions serveis de brigada
INDICADORS DEL SERVEI

2013

2012

2011

2010

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

6.075
2.859
287
425
585
362
10.593

4.512
2.387
300
347
571
261
8.378

4.091
2.376
259
291
305
192
7.514

3.736
2.483
323
252
603
200
7.597

06.02 Indicadors autoritzacions d’OVP QUATRIANUALS d’establiments a la vila i platges
OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUALS

Palafrugell
Calella
Llafranc
Tamariu
Totals

Anual
2013-2016
08
03
02
0
13

Anual
2012-2015
14
03
02
0
19

Anual
2011-2014
73
18
37
10
138

Temporada
2013-2016
02
02
01
01
06

Temporada
2012-2015
03
05
01
03
12

Temporada
2011-2014
17
14
12
9
52

06.03 Indicadors autoritzacions d’OVP ANUALS d’establiments a la vila i platges
OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA ANUALS

Palafrugell
Calella
Llafranc
Tamariu
Totals

Anual
2013
18
05
02
07
32

Anual
2012
19
05
01
08
33

Anual
2011
19
08
02
07
36

Temporada
2013
03
04
05
02
14

Temporada
2012
01
04
04
03
12

Temporada
2011
02
07
01
02
12

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

2013
277
72
133
19
08
04
513

2012
215
94
101
20
09
02
441

2011
222
108
89
22
10
01
452

2010
198
97
59
19
04
05
382

07. Actuacions de futur
07.01 Servei de Manteniment de l’Enllumenat Públic
• Continuació del desplegament del Pla Director Municipal de l’Enllumenat.
• Licitació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic.
07.02 Servei de Manteniment del Cementiri Municipal
• Enderroc de l’edifici annex a l’església (antiga sala d’autòpsies) i obres de millora de la zona
verda dels eucaliptus.
07.03 Millores Edifici Ensenyament
• Substitució d’obertures exteriors al Ceip Barceló i Matas.
• Millora dels paviments de terratzo del Ceip Torres Jonama i del Ceip Barceló i Matas: polit i
abrillantat del paviment.
07.04 Obres de Millora de la via pública
• Millora de voreres al sector de Calella de Palafrugell (carrers de la Miranda, Avinguda de
Baldomer Gili i Roig, Cant dels Ocells) i a Tamariu (carrer d’Aiguablava)
07.05 Servei de Manteniment de la Jardineria Municipal
• Continuació del projecte d’eliminació d’espècies al·lòctones, enfocat a l’arbrat viari del barri
del Pi Verd i sector de la Bòbila Nova: carrers Manufactures del Suro, Terme, Empúries i
Avinguda de Josep Bonay.
07.06 Servei de Conservació de la xarxa de clavegueram
• Finalització del projecte de la redacció del Pla de sanejament de Calella i Tamariu.
• Obres de reforma de la xarxa separativa de sanejament del carrer del Mestre Sagrera.
07.07 Mobiliari Urbà
• Consolidació de la zona recreativa i d’esbarjo per a infants a la zona verda del parc de Vilaseca.
• Instal·lació de paviment de cautxú a la zona de jocs infantils de la plaça de Joan XXIII i de la
plaça de Narcisa Oliver.

07.08 Varis
• Licitació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarma antiintrusió de les
dependències municipals.

