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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
€
8.367.263,20
Pressupost
executat
€
7.524.821,75
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01. Pressupost
Descripció
NETEJA ESCOLES LLOFRIU - RETECORK

Crèdits totals
consignats

Obligacions
reconegudes

785,00

781,47

4.410,00

4.688,89

735

781,48

7.343,00

7.814,81

35.330,00

37.529,62

NETEJA OFICINA DE RECAPTACIO

3.672,00

3.907,41

NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS

2.592,00

2.758,91

735

781,57

18.356,00

19.537,03

NETEJA EDIFICI C/DE LES BOTINES:ENTITATS
NETEJA LOCAL LES PALMERES
NETEJA JUTJAT DE PAU
CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

DESPESES NETEJA LOCAL AAVV CARRER AMPLE
NETEJA MERCAT MUNICIPAL
NETEJA AMETLLERS

3.300,00

4.049,55

NETEJA WC PLATGES ESTIU

20.065,00

16.557,46

NETEJA ESCOLA BARCELO MATAS

64.262,00

68.399,56

NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA2

64.262,00

68.399,56

NETEJA CEIP EL CARRILET

64.262,00

68.399,56

3.084,00

3.810,17

NETEJA ANTIGA BIBLIOTECA
NETEJA EDIFICI EDUCACIO

2.448,00
31.560,00

2.605,11
33.625,44

NETEJA ESCOLA PIVERD

64.309,00

68.448,96

NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ

24.627,00

24.196,12

NETEJA BELLUGUETS

24.627,00

28.228,52

NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL

17.621,00

23.758,40

4.696,00

4.688,98

17.255,00

18.365,00

4.406,00
8.027,00
3.250,00
2.937,00

4.688,89
9.211,33
2.946,55
3.126,15

NETEJA CAN GENIS

12.849,00

13.676,11

NETEJA DEPENDENCIES POLICIA LOCAL

26.664,00

26.570,46

8.000,00

7.375,27

NETEJA AULA TALLER

NETEJA FUNDACIO PLA
NETEJA TEATRE MUNICIPAL
NETEJA ARXIU HISTORIC CAN ROSES
NETEJA DEPENDENCIES BENESTAR SOCIAL
NETEJA CENTRE OBERT
NETEJA ESPAI DONA

CALEFACCIÓ BELLUGUETS
CALEFACCIO BIBLIOTECA/CASA DE CULTURA

3.560,00

0

CALEFACCIO CEIP CARRILET

17.510,00

12.652,14

CALEFACCIÓ CEIP PIVERD

12.000,00

13.683,42

9.000,00

5.596,61

CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL

12.000,00

9.311,00

CALEFACCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS

13.200,00

13.071,65

CALEFACCIO ESCOLA BARCELO I MATAS

30.797,00

14.388,44

CALEFACCIO ESCOLA TORRES JONAMA

18.700,00

18.164,81

4.005,00

3.462,09

28.348,43

0,00

CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

CALEFACCIÓ TOMANYÍ
REDACCIÓ PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT
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CONSERVACIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS

125.601,64

121.363,40

CONSERVACIÓ EDIFICIS EDUCACIÓ

59.071,00

58.825,01

SEGURETAT SOCIAL ESCORXADOR

15,353,00

13.931,38

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ESCORXADOR

45.004,66

38.144,50

DESPESES FUNCIONAMENT ESCORXADOR

35.000,00

34.751,90

3.285,00

3.135,16

205,00

0,00

0,00

7.169,21

RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIA A.SERVEIS

37.887,40

35.775,65

RETRIB. COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS A.SERVEIS

53.144,71

53.324,32

RETRIB.PERSONAL LABORAL AREA SERVEIS

52.639,29

51.001,72

ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL A.SERVEIS

80.079,00

79.685,02

ENLLUMENAT ESCORXADOR
TELÈFON ESCORXADOR
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ESCORXADOR

EXECUCIO PLA SENYALITZACIO

155.563,60

-

65.258,67

23.199,50

201.690,99

227.970,35

1.102.200,00

1.068.609,47

23.672,00

29.251,79

2.878,00

1.250,28

108.747,95

80.298,20

DESPESES MUNTATGE FESTES POPULARS

11.225,00

16.351,32

DESPESES MANTENIMENT SUBMINISTRES INSTALLACIONS

24.460,13

22.564,93

9.493,63

5.764,59

258.636,17

38.832,31

MILLORA VIA PUBLICA AREA DE SERVEIS

64.568,73

64.561,75

INVERSIONS EN SENYALITZACIÓ VIÀRIA

28.156,66

25.969,51

30,00

-

1.845.850,00
4.700,00

1.841.911,69
3.514,98

180.768,31

55.877,82

1.343.554,50

1.342.703,79

60.663,00

61.953,86

MOBILIARI URBA
CONSERVACIO VIALS I ESPAIS PUBLICS
CONTRACTE CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES
DESPESES MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG
TELEFONS: AREA DE SERVEIS
CANON PLA D'USOS ZONA MARÍTIM TERRESTRE.

DESPESES MANTENIMENT PILONES
MILLORES ENLLUMENAT

CONSERVACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM
SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA
APORTACIO CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
INVERSIO SANEJAMENT MESTRE SAGRERA
NETEJA VIARIA
CONTRACTE SERVEIS FUNERARIS
OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL

59.115,20

105,15

DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

304.232,00

275.355,31

ENLLUMENAT PUBLIC

579.686,00

577.799,92

63.900,00

-

INVERSIO ENLLUMENAT PUBLIC AVDA.ESPANYA
INVERSIO ENLLUMENAT PUBLIC CALELLA DE PALAFRUGELL

15.700,00

-

500.950,00

450.930,90

CONT.NETEJA I MANTEN.ESPAIS I JARDINS INTERIORS

58.745,00

53.625,01

SEGURETAT SOCIAL AREA DE SERVEIS

63.679,00

66.429,02

8.609,25
3.254,28

8.705,37
3.290,56

14.415,00
8.367.263,20

10.848,60
7.524.821,75

DESPESES MANTENIMENT PARCS I JARDINS

RETRIBUCIÓ PERS. PLA TREBALL I FORMACIÓ PERS. ATUR.
SS.SS. PERS. PLA TREBALL I FORMACIÓ PERS. ATUR.
PRODUCTES DE NETEJA
TOTALS
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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 2014, són els següents:
02.01 Mobiliari urbà
•
•
•
•

Subministrament de tapes i marcs de fundició per un import de 2.082,71 €.
Subministrament i instal·lació de barana al carrer de Sa Roncadora d’Aigua Xelida per un
import de 6.413 €.
Fabricació i instal·lació de barana d’inox al mirador de Joaquim Turró, per un import de
3.236,75 €.
Subministrament de tapes i marcs de fundició per un import de 1.666,17 €.

02.02 Millores d’enllumenat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instal·lació de punts de llum alts al parc de la Sauleda i retirada d’aplics de les balises
existents, per un import de 6.139,28 €.
Reposició de punts de llum mes de gener per un import de 3.083,77 €.
Reposició de punts de llum mes de febrer per un import de 2.717,42 €.
Reposició de punts de llum de l’Avinguda Costa de la Luz per un import de 2.506,64 €.
Reposició de punts de llum mes d’abril per un import de 7.898,28 €.
Reposició de punts de llum mes de juliol per un import de 1.781,96 €.
Reposició de punts de llum mes de setembre per un import de 2.218,72 €.
Reposició de punts de llum mes d’octubre per un import de 3.023.73 €.
Subministrament i instal·lació d’onze lluminàries de l’Avinguda del President Josep
Tarradellas de Calella per un import de 4.828,87 €

02.03 Millores via pública
•
•
•
•
•
•
•
•

Canvi de bombes fecals al lavabo del Casal i maniobra elèctrica per un import de 2.047,78 €.
Subministrament de xapes d’inox per un import de 3.934,92 €.
Millores en el Camp del Casal, rocalla de Tamariu i feixes jardiners per un import de 5.126,18
€.
Subministrament d’aglomerat per un import de 13.124,19 €.
Subministrament d’aglomerat per un import de 12.517,18 €.
Asfaltat a l’Avinguda d’Espanya, Travessia de Rosa Lavinya i el carrer Ample per un import
de 24.007,22 €.
Fabricació i muntatge d’una barana d’inox a Tamariu per un import de 2.569,46 €.
Obres de millora del paviment del carrer del Pedró Gran per un import de 2.108,83 €.

02.04 Millores d’edificis ensenyament
•
•
•

Construcció d’una tanca metàl·lica al CEIP Barceló i Matas per un import de 1.191,85 €.
Construcció d’un portal correder al CEIP Barceló i Matas per un import de 1.337,05 €.
Dos tractaments fitosanitaris de reforç a les palmeres del CEIP Torres Jonama per un import
de 1.331 €.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Subministrament de projectors i bombetes al pati del CEIP Torres Jonama per un import de
1.548,80 €.
Substitució de fusteria d’alumini al CEIP Barceló i Matas per un import de 28.564,42 €.

Material per un mur de contenció al CEIP Pi Verd per un import de 2.650,97 €.
Adquisició d’un sorrer pel pati de la Llar d’infants Tomanyí per un import de 2.439,06 €.
Rebaixar, polir i abrillantar el terra del CEIP Barceló i Matas per un import de 6.433,92 €.
Tanques pels CEIPS Barceló i Matas i Torres Jonama per un import de 2.377,65 €.
Substitució de la porta corredera del menjador del CEIP Barceló i Matas per un import de
2.264,42 €.
Instal·lació de reg automàtic i plantació de mur de contenció del CEIP Pi Verd per un import
de 3.213,65 €.

Adequació instal·lació calefacció del CEIP Carrilet per un import de 3.656,26 €.
Tala i retirada de 9 plataners al pati del CEIP Torres Jonama per un import de 1.445,95 €.

02.05 Conservació de vials i espais públics
•
•

Subministrament duna planxa d’acer per reparar un tobogan per un import de 1.024,76 €.
Subministrament de vibrosil per a manteniment de carrers per un import de 5.994,34 €.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Subministrament de material per reparació del mirador de Joaquim Turró per un import de
1.371,33 €.
Reposició d’arbrat de diferents carrers per un import de 7.292,99 €.
Subministrament de plantes per la plaça de la Pau per un import de 1.297,50 €.
Subministrament de panots de mides 30x30x4 mm. per un import de 7.416,82 €.
Subministrament de bigues pel mirador de Joaquim Turró per un import de 3.011,60 €.
Treball de tala de pins caiguts o morts al Camí de Ronda de Calella per un import de 5.808 €.
Subministrament de formigó per arranjament del mirador de Joaquim Turró per un import de
2.343,95 €.
Subministrament de tapes per manteniment per un import de 1.811,37 €.
Lloguer de lavabos per les platges durant la temporada d’estiu per un import de 5.106,20 €.
Instal·lació d’una boca de reg al mirador de Joaquim Turró per un import de 1.332,26 €.

Baixar i retirar el lavabo i la caseta de la Creu Roja del Canadell per un import de 1.243,88 €.
Instal·lació d’una boca de reg a la plaça de l’Església de Calella per un import de 1.650,33 €.
Subministrament de bosses industrials de 90x115 mm. per vials per un import de 3.590,07 €.
Reparació dels contenidors soterrats de la plaça del Priorat de Santa Anna, per un import de
1.180,79 €.
Adquisició de tubs i reixes de fundició per un import de 4.573,80 €.
Subministrament d’una peça pel tobogan de la plaça del Camp d’en Prats per un import de
1.577,84 €.
Subministrament de bosses industrials i per quioscan per un import de 3.607,62 €.
Adquisició de canals i reixes de fundició per un import de 2.403,67 €.

02.06 Conservació edificis d’ensenyament
•
•
•
•
•

Subministrament de paper higiènic, mans i productes de neteja per un import de 5.143,71 €.
Manteniment instal·lacions llar d’infants Tomanyí per un import de 1.452 €.
Instal·lació acumulador d’aigua a la llar d’infants Belluguets per un import de 3.234,87 €.
Subministrament de bosses d’escombraries per un import de 2.991,72 €.
Reparacions escoles estiu per un import de 2.819,14 €.

02.07 Millores edificis corporació
•
•
•
•
•
•

Instal·lació de climatització a la sala de reunions del CAT per un import de 2.920,27 €.
Canvi de canonades i accessoris del sistema de climatització de la Biblioteca per un import
de 8.262,48 €.
Canvi d’accessoris i canonades de la Biblioteca per un import de 3.191,87 €.
Ampliació de la il·luminació de la sala de lectura de la Biblioteca per un import de 2.114,18 €.
Substitució Split a Benestar Social per un import de 2.439,58 €.
Substitució Split a l’Arxiu Municipal per un import de 1.936,22 €.
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•
•
•
•

•
•

Instal·lació de línia SAI a l’edifici de la Ràdio per un import de 1.151,48 €.
Fer una paret divisòria, col·locació de porta i desplaçament de fluorescent del local situat al
Mestre Joan Planas, 9 per un import de 5.172,75 €.
Substitució de les pilones de subministrament elèctric de les parades del mercat diari per un
import de 22.858,61 €.
Subministrament i instal·lació d’una porta automàtica, accés principal Policia Local per un
import de 3.247,45 €.

Impermeabilització de la fossa de l’ascensor de l’Ajuntament per un import de 2.904 €.
Revestiment de la zona de deixalles del Mercat per un import de 1.192,91 €.

02.08 Conservació dependències municipals
•
•

Manteniment ascensor aparcament del carrer de Torres Jonama per un import de 2.061,84 €.
Adequació de les pilones de llum del carrer del Pi Margall, segons revisió BT per un import
de 1.228,55 €.

02.09 Productes de neteja
•
•

Subministrament de paper higiènic, de mans i productes de neteja per un import de 7.531,76
€.
Subministrament de bosses d’escombraries per un import de 2.371,60 €.

02.10 Despeses funcionament Escorxador
•
•
•

Subministrament de paper higiènic, de mans i productes de neteja per un import de 1.082,54
€.
Instal·lació d’aigua freda i calenta i instal·lació de sanitaris per un import de 1.365,99 € .
Reparació de la càmera frigorífica de l’Escorxador per un import de 2.069,16 €.

02.11 Inversions senyalització viària
•
•
•
•
•

Subministrament de balises de color blau per un import de 1.733,93 €.
Subministrament de suports per paret per un import de 1.647,50 €.
Subministrament de senyals i miralls per un import de 5.735,34 €.
Subministrament de balises de color blau per un import de 3.228,28 €.
Subministrament de senyals de passos de vianants per un import de 3.404,06 €.
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02.12 Inversions enllumenat públic Calella de Palafrugell
•

Subministrament i instal·lació 15 lluminàries a l’Avinguda del President Josep Tarradellas de
Calella de Palafrugell per un import de 6.584,82 €

02.13 Manteniment instal·lacions elèctriques
•
•

Manteniment instal·lacions elèctriques i climatització a la Policia Local per un import de
1.571,91 €.
Manteniment instal·lacions elèctriques i climatització a la Biblioteca Municipal per un import
de 1.191,75 €.

02.14 Millores urbanes
•
•

Desbrossar i netejar parcel·les del sector I i II de la Punxa per un import de 4.997,30 €.
Canalització d’aigües plujanes del carrer de Santa Rosa de Llafranc per un import de
2.291,26 €.

•
•

Estesa d’aglomerat al carrer de Santa Rosa de Llafranc per un import de 1.718,95 €.
Repàs de la pavimentació asfàltica del carrer de Santa Rosa de Llafranc per un import de
3.788,43 €
Desbrossament de diferents finques de titularitat municipal per un import de 1.116,71 €.

•

02.15 Festes Populars
•
•

Lloguer de lavabo públic a Calella per la temporada d’estiu per un import de 1.385,79 €.
Reg del pàrquing de Cap Roig durant la temporada de concerts per un import de 1.500,35 €.

02.16 Contracte de manteniment parcs i jardins
•

Poda dels plataners de la plaça del Doctor Joan Baptista Mas per un import de 5.217,09 €.

02.17 Obres de millora Cementiri Municipal
•

Cinc tractaments fitosanitaris de reforç a les palmeres del Cementiri per un import de 1.089
€.
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02.18 Manteniment de vehicles serveis
•

Hivernatge de l’embarcació de Cales Netes temporada 2014-2015 per un import de 2.822,71
€.

02.19 Altres obres de millora classificada per mesos
GENER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Substitució de làmpades al mercat de la carn: instal·lació d’11 làmpades de led de 16 w per
reduir el consum elèctric (abans eren de 150 W).
Instal·lació elèctrica del local municipal situat al carrer del Mestre Joan Planas, cedit a
l’Associació Birres Braves.
Reforma de la instal·lació elèctrica i aigua de la finca municipal ubicada al carrer de Pals
número 83, cedida al Grup de Festes de Primavera. També es va restaurar tota la pintura
dels tancaments interiors, fusteria interior i exterior.
Intervenció de millora a les voreres del carrer de Lepant i del Pintor Joan Serra.
Reforços de ferm aglomerat asfàltic al carrer de Pio Baroja, Frederic Martí Carreres i carrer
del Bruc.
Execució de les feines d’obra civil per a instal·lar càmeres de control de trànsit al carrer de
Chopitea, dels Valls i de la Caritat.
Intervenció de millora a les voreres del carrer de l’Orada.
Intervenció de reforma de les llambordes del pas elevat del carrer de les Manufactures del
Suro amb el carrer de Pals.
Intervenció de millora a les voreres del carrer de la Palma i de Lanzarote.
Obres d’impermeabilització de la coberta de la sala d’assajos del Teatre municipal. Inversió:
5.128 €.
Finalització de l’aixecament de la xarxa de sanejament de Calella.

FEBRER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subministrament i instal·lació del rellotge/programador a la central de comandament de la
calefacció de l’escola Barceló i Matas.
Adaptació de les finestres de la sala de la fotocopiadora per a espai de consergeria, a
l’escola del Barceló i Matas. (canvi de vidres i instal·lació de persianes).
Alta de la neteja de les dependències de l’escorxador municipal.
Substitució de tobogans a la plaça de Narcisa Oliver i a la plaça del Mestre Joan Planas.
Reforços de ferm asfàltic a la plaça del Sol, Marçal de la Trinxeria i carrer Girona.
Intervenció de reparació de paviment de la plaça de Frederica Montseny.
Nova instal·lació d’enllumenat al carrer de Mèxic: 5 llumeneres de 100 w de sodi tipus
Moonlight de Carandini sobre columna troncocònica de 4 metres.
Intervenció de millora a la biblioteca municipal: modificació de la il·luminació del mostrador
de la biblioteca: canvi de focus existents per focus amb làmpades leds i reducció d’alçada de
col·locació per millorar la il·luminació.
Reforços de ferm d’aglomerat asfàltic al carrer de Cap de Planes, Avinguda de les Illes
Formigues, carrer del Golfet i avinguda de la Costa de la Luz.
Finalització de la revisió de l’aixecament topogràfic de la xarxa de sanejament de
Tamariu - Aigua Xelida.

MARÇ
•

Adjudicació del servei de manteniment de la via pública.
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•

Adjudicació del servei de manteniment de la xarxa municipal de sanejament.

ABRIL
•
•

Intervenció de millora a les voreres del carrer de Ramon Cases i Bellavista.
Substitució de 36 metres de la xarxa de clavegueram del passeig de la Torre, a l’alçada de
Fra Bernat Boil i reforma de les voreres.

•
•
•
•
•

Reubicació de l’enllumenat públic del carrer del Maresme.
Formació d’escocells de grava encolada al llarg del passeig Pau Casals i Carles Vilà.
Obres d’instal·lació xarxa informàtica sala polivalent biblioteca.
Substitució de focus interiors d’halogenurs del mercat de la carn per equips de leds.
Instal·lació de reg automàtic als parterres del carrer Santa Rosa de Llafranc.

MAIG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petició de subvenció Pla Especial Inversions sostenibles a la Diputació de Girona: obres de
substitució de sanejament del carrer del Mestre Sagrera i per a les obres de reposició de
l’enllumenat públic fase VII. Import total sol·licitat 227.668,61 €.
Renovació de les voreres del carrer d’Aiguablava de Tamariu.
Restauració de la pintura del mobiliari urbà de primera línia de mar, papereres, bancs i
passeres de fusta.
Posada en servei del moneder dels lavabos públics de la plaça de les Escoles de Calella.
Millora del graonat de sauló de la Punta dels Burricaires.
Formació d’escocells de grava encolada a la plaça Promontori i al passeig de Francesc de
Blanes.
Intervenció de millora a les voreres del passeig de la Torre número 64.
Intervenció de millora a voreres de diferents punts del carrer Frederic Martí Carreres.
Intervenció de millora a diferents punts del carrer de Fra Bernat Boïl.
Intervenció de millora a la vorera de l’Avinguda de la Generalitat, sortida de l’establiment
LIDL.
Intervenció de millora de paviment a diferents punts del Francesc de Blanes i de la plaça
Promontori
Formació de defensa d’escullera al final del passeig de Tamariu.
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•

Intervenció de millora al pàrquing del Camp del Casal consistent en rebaixar els talús
perimetral de les vivendes del carrer de la Font per evitar l’accés a les mateixes des del
pàrquing.

JUNY
•
•
•
•
•
•
•

Intervenció de millora a diferents punts de la vorera de l’Avinguda de Josep Tarradellas.
Intervenció de millora al mur de contenció de les escales del Port de Llafranc.
Substitució de les plaques de carrer de la urbanització de Cala Nostra d’Aigua Xelida.
Substitució de tres columnes d’enllumenat pública al carrer de la Vinya Vella.
Intervenció de millora a les voreres del carrer de la Rascassa, de Font d’en Xecu a Monturiol.
Substitució de la porta de fusta del quadre elèctric per festes de la plaça del Port Bo.
Treballs de sega de marges de la carretera vella de Calella, del camí vell de Tamariu i de la
carretera d’Ermedàs, executades per la Diputació de Girona, segons subvenció sol·licitada
per l’Ajuntament dins del programa de prevenció d’incendis forestals en camins municipals i
atorgada per aquest organisme.

JULIOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Reparacions vorera carrer Codina i del carrer l’Alguer (intervenció de millora).
Desbrossament de zona verda Cala Nostra al carrer d’Enric Morera amb una superfície total
de 8.500 metres quadrats.
Substitució de canonada d’aigua potable de 4 atmosferes per una de 10 atmosferes per
eliminar fuites constants del reg de l’enjardinament del Camp del Casal. Longitud total de 50
metres.
Formació de paviment antilliscant a la base de la dutxa de la Platgeta (prova pilot de cares a
la temporada vinent).
Intervenció de millora a la vorera de l’avinguda de Joan Pericot (davant la comunitat la
Pineda).
Instal·lació de senyals lluminosos a diferents passos de vianants de la vila, segons petició de
la policia local.
Intervenció de millora a les voreres de la travessia de Teresa Laviña.
Intervenció de millora de la vorera del final del carrer d’Agustí Pi i Sunyer.
Execució subsidiària per retallar la tanca vegetal de la finca del carrer Lluís Marquès (Chez
Tomàs) de Llafranc, reparació de la part final de la vorera i instal·lació de barana.
Reparació de caixer automàtic (bitlleters/expenedor de tiquets) del pàrquing del Camp del
Casal. Inversió 3.500 €.
Treballs de manteniment i millora de la llar d’infants Tomanyí durant les vacances escolars:
• Paleteria: Reparació de goteres a la coberta de l’aula de nadons.
• Jardineria: Modificació de l’enjardinament del pati per eliminar espècies arbustives que
atrauen abelles.
Treballs de manteniment i millora al Ceip Piverd durant les vacances escolars:
• Paleteria: Formació de rampa davant del portal del carrer de Vicenç Roure.
Treballs de manteniment i millora al Ceip Barceló i Matas durant les vacances escolars:
• Pintura:
• Repintat del mur que dóna al carrer del Mestre Barceló i Matas
• Repintat de taulers de les canastes de bàsquet de les pistes esportives i dels suports
• Repintat de passadís i lavabos de la zona del menjador
• Repintat d’humitats sostre i parets del menjador
• Repàs de pintura aules P-4 i P-5
• Pintat de radiadors dels vestidors
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•
•
•
•

Pintura de l’espai de consergeria
Repintat de porteries de futbol
Repintat de mobiliari i tanca perimetral de la zona de jocs (pati) de P4 i P5
Repàs de pintura de façanes posteriors i bigues de fusta de l’edifici de P3 i aula de
plàstica
• Repàs de pintura de façana de l’edifici del menjador
• Repintat de portals de ferro dels patis de P4 i P5
• Repintat de portes exteriors de P3 i portes de sortida del passadís cap a P4-P5
• Canviar suro trencat a les aules de P3
• Repintat de graderia de les pistes esportives
• Repintat de barana d’accés escales de P5 a patis
• Repintat de parets sota porxada granate
• Repintat de graonats escales de P5 a patis
• Fusteria:
• Instal·lació de porta d’accés al pati de P4-P5
• Jardineria:
• Neteja a fons de l’enjardinament de davant de la casa del conserge i que llinda amb
ell pati de P3
• Retallat, alçat, neteja i desbrossament de xiprers del pati de cicle superior per
millorar la canalització de les aigües del pati i incrementar la superfície del pati
• Repàs general de jardineria.
• Paleteria:
• Reparació de les grades de la pista de bàsquet.
• Retirada d’armaris obsolets de gas propà, al costat del menjador
• Millora de l’escorrentia d’aigües pluvials de la zona de xiprers del pati: millora de la
canalització de recollida d’aigües pluvials per disposar de major superfície d’esbarjo.
• Formació de sifó a l’arqueta de clavegueram de la xarxa d’aigües dels lavabos del
passadís PB per poder tornar a posar en servei els urinaris i eliminar les males olors.
AGOST
•
•
•

Intervenció de millora de les escales d’accés al port de Llafranc des del passeig de Carles
Vilà, reparació de murs de contenció, reparació de graonat i pintura a base d’òxid de ferro.
Instal·lació d’alarma anti intrusió a l’oficina del Pla de Barris a l’Avinguda de la Generalitat.
Treballs de manteniment i millora de l’escola Torres Jonama durant les vacances escolars:
• Serralleria: Reparació de tanca de reixa de l’hort. Inversió 230 €

SETEMBRE
•
•
•
•

Intervenció de millora a les voreres del carrer de Torres Jonama a l’alçada amb el carrer
Estret i al carrer de Solàrium.
Millora de la zona verda del costat de l’Aparthotel de l’Avinguda de la Generalitat, refinat de
la parcel·la i estesa de terra vegetal.
Intervenció de millora a la zona verda del carrer de Torroella, entre l’Aparthotel i la benzinera,
consistent en l’estesa de terra vegetal.
Treballs de manteniment i millora al Ceip Carrilet durant les vacances escolars:
• Lampisteria: Instal·lació de canalització de telefonia per poder accedir al centre amb la
fibra òptica.
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OCTUBRE
•
•
•

Intervenció de reparació dels escocells de les voreres dels carrers del Terme i Avinguda de
Josep Bonay.
Treballs de pintura a la façana posterior de la Bòbila vella.
Millora de l’escorrentia de les aigües de pluja de la plaça Pallach i del final de l’Avinguda del
Mar.

NOVEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millora de la xarxa de desaigües de l’interior del mercat de la carn.
Treballs de millora de l’escorrentia de les aigües de l’avinguda d’Espanya entre el carrer
Ample i el carrer Daró.
Treballs de reforç de ferm i reparació de voreres dels carrers de Velázquez i de Genís i
Sagrera.
Modificació de la distribució dels magatzems de neteja i de residus del mercat municipal de
la carn.
Treballs de restauració de pintura de les façanes del mercat de la carn.
Treballs de restauració de pintura de l’interior de l’edifici de la Bòbila Vella
Reparació de la xarxa de sanejament de la cruïlla dels carrers de Pescadors amb Aigua
Blava.
Reforç de ferm asfàltic del carrer de Santa Rosa, des de Roger de Llúria i fins al carrer de
Mossèn Rafel Duran.
Treballs de neteja de la riera de Vila-seca a l’alçada de l’avinguda de Pozo Alcon: retirada de
sediments i consolidació de rocalla de reforç .
Treballs de desbrossament i retirada de vegetació al·lòctona al talús del Port Pelegrí a la part
posterior dels soterranis de peu de platja.
Treballs de reforçament de l’estructura del mur cortina de la sala de lectura infantil de la
biblioteca.
Intervenció de millora de la recollida d’aigües pluvials del carrer de les Guilleries.

DESEMBRE
•
•

•
•

Treballs de canalització de la cuneta a cel obert de recollida d’aigües de pluja del carrer de
Santa Rosa.
Intervenció de millora de la recollida d’aigües pluvials de la cruïlla del carrer del Raval de
Sant Ponç amb l’avinguda de Josep Vergés i reparació de paviments de calçada i vorera.

Inici del nou contracte de manteniment de vies públiques adjudicat a l’empresa PERE
GIRALT SAGRERA S.A.
Inici del nou contracte de manteniment de la xarxa de sanejament municipal, adjudicat a
AQUATEC.
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•
•
•

•
•
•

•
•

Intervenció de millora a les voreres del carrer de Sa Roncadora d’Aigua Xelida.
Subministrament i instal·lació de paviments de cautxú sota els jocs infantils de la plaça de
Narcisa Oliver.
Subministrament i instal·lació de paviments de cautxú i tanca perimetral de fusta tractada de
la zona de jocs de la plaça Joan XXIII

Formació de zona d’esbarjo infantil a la zona verda del final del carrer del Pare Soler. La
inversió total dels paviments de cautxú i de les tanques de fusta d’aquests tres espais ha
estat de 43.932,20 €.
Obres de substitució del sanejament del carrer de Mestre Sagrera, adjudicades a l’empresa
PERE GIRALT SAGRERA S.A. per import total de 68.992,49 €.
Incorporació de 4 pintors i 3 paletes dins del programa integral Empordà s’activa,
subvencionat per la Generalitat de Catalunya, és un programa mixt de formació i treball per a
gent desocupada per realitzar tasques de manteniment de paleteria i de pintura en espais
municipals.
Obres de millora al camp del Casal: formació de jardinera a l’entrada del camp d’esports de
la parròquia, arrebossat de parets de l’entorn del pàrquing i pintura de les mateixes.
Licitació dels serveis de manteniment de les instal·lacions d’alarmes municipals.

03. Col·laboracions i convenis
•

Col·laboració del Departament de Justícia amb l’Àrea de Serveis Municipals: Treballs en
benefici de la Comunitat:
• 2 persones per a suport de tasques de manteniment i instal·lacions.
• 1 persona per a suport de tasques de neteja a la via pública.
• 1 persona per a suport de tasques de manteniment de jardineria.
• 1 persona per a suport de manteniment de la via pública.

04. Subvencions rebudes
CONCEPTE SUBVENCIONABLE
Del Pla a l’Acció en matèria d’estalvi energètic a
les escoles: línia de substitució de fusteries
exteriors
Assistència als Ajuntaments per prevenció
d’incendis en camins forestals

IMPORT
CONCEDIT

ORGANISME SUBVENCIONADOR

7.000 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Ma d’obra i
maquinària

DIPUTACIÓ DE GIRONA
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Servei de Salvament i Socorrisme a les platges
(Creu Roja)
Programa Neteja de Lleres: desbrossament i
millora de l’entorn fluvial de la riera del Canadell
PUOSC – Línia de manteniment i conservació de
vials i espais públics

14.022,07 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA

5.981,59 €

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

66.102,59 €

GENCAT – Departament de
Governació i Relacions Institucionals

• 05. Indicadors
05.01 Indicadors actuacions serveis de brigada
INDICADORS DEL SERVEI

2014

2013

2012

2011

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

7.506
2.960
393
456
912
348
12.575

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

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

Palafrugell
Calella
Llafranc
Tamariu
Totals

Anual
2014-2017
09
03
01
0
13

Anual
2013-2016
08
03
02
0
13

Anual
2012-2015
14
03
02
0
19

Temporada
2014-2017
0
0
1
1
02

Temporada
2013-2016
02
02
01
01
06

Temporada
2012-2015
03
05
01
03
12

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

Palafrugell
Calella
Llafranc
Tamariu
Totals

Anual
2014
22
04
01
07
34

Anual
2013
18
05
02
07
32

Anual
2012
19
05
01
08
33

Temporada
2014
04
04
03
0
11

Temporada
2013
03
04
05
02
14

Temporada
2012
01
04
04
03
12

Serveis Municipals

05.04 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

2014
298
59
103
14
13
01
488

2013
277
72
133
19
08
04
513

2012
215
94
101
20
09
02
441

2011
222
108
89
22
10
01
452

06. Actuacions de futur
06.01 Manteniment d’Edificis
• Licitació del servei de manteniment de les alarmes anti-intrusió dels equipaments municipals.
• Licitació del servei de manteniment de les instal·lacions anti-incendis dels equipaments
municipals.
• Intervenció de millora de l’eficiència energètica de l’escola Barceló i Matas que consisteix en
la substitució de finestres de ferro per altres d’alumini amb pont tèrmic.
• Obres de renovació de la xarxa d’aigua potable de la sala de porcí de l’Escorxador
• Obres de construcció d’un accés des del jardí fins a l’aula de nadons de la llar d’infants
Tomanyí.
• Obres de restauració del paviment de terratzo de les zones comuns de l’escola Torres
Jonama (poliment i abrillantat).
• Restauració dels revestiments de pintura de l’edifici Consistorial de l’Ajuntament.
06.02 Mobiliari Urbà
• Instal·lació de barana a les escales del passatge de Joan Boix de Calella.
• Consolidació de zona d’esbarjo infantil a la zona verda del parc de Vila-seca.
• Millora de l’accessibilitat de les platges: formació de paviment antilliscant a les dutxes de les
platges a base de resines per eliminar les bases de fusta.
06.03 Millores de Vials
• Obres de millora al Camp del Casal: treballs de restauració de les parets perimetrals i millora
dels enjardinaments.
• Obres de substitució de la xarxa de sanejament del carrer del Mestre Sagrera.
• Obres de canalització de les aigües de pluja del carrer dels Pescadors de Tamariu.
• Obres de reforma de la vorera del carrer de Miquel Vincke i Meyer.
• Tala de pins inestables i de grans dimensions al carrer d’Aigua Xelida i a l’escola Torres
Jonama.
• Obres de millora de l’accessibilitat de les voreres (ampliació i canvi de paviment) de l’entorn
de l’església de Calella.
• Obres de millora del paviment del carrer del Foraió de Tamariu.
• Intervenció de millora de l’accessibilitat del carrer de la Musclera de Tamariu.
06.04 Millores d’Edificis
• Obres d’impermeabilització de la coberta transitable de la Sala de Plens del Consistori.

