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JARFELS/2020

Carta de la Presidenta

La Memoria de Gestión de las empresas municipales Servi-
cios Ambientales de Castelldefels (SAC S.A.) y JARFELS S.A., 
referente a la actividad desarrollada durante el año 2020, se 
debe entender teniendo bien presente que hemos dejado 
atrás un año especialmente complicado. Por ello, quiero apro-
vechar este espacio para dar las gracias a cada una de las per-
sonas que hacéis posible que SAC y Jarfels sean una realidad.

La Memoria incluye las principales actuaciones y servicios 
llevados a cabo durante un 2020 marcado por dos fenóme-
nos extraordinarios: El temporal Gloria, a inicios de año y, más 
tarde, una pandemia mundial provocada por la COVID-19. Las 
empresas SAC y Jarfels han demostrado la gran profesiona-
lidad de su equipo humano, ofreciendo día a día un servicio 
ejemplar al municipio de Castelldefels. Desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, especialmente en los periodos de con-
finamiento, los trabajadores y trabajadoras de las empresas 
municipales se han implicado y adaptado a la nueva realidad 
y a las nuevas medidas, realizando tareas esenciales del servi-
cio, y actuaciones de desinfección con los equipos de protec-
ción individual, garantizando la salubridad de nuestras calles, 
realizando tareas de limpieza, recogida de residuos, desinfec-
ción, señalización, así como todo tipo de servicios esenciales 
de jardinería. Un agradecimiento que hago extensivo a todo 
el personal que realiza trabajos de oficina, y que han sabido 
adaptarse al teletrabajo cuando ha sido necesario.

Com a Presidenta i Alcaldessa, juntament amb la Direcció de 
les empreses, volem agrair el paper del personal de SAC i Jar-
fels perquè, amb esforç i determinació, han donat un pas en-
davant quan Castelldefels més ho ha necessitat. Us convido 
a llegir la Memòria de Gestió com a millor resum del funcio-
nament i resultat dels projectes assolits durant l’exercici 2020. 
A més, molts dels projectes continuen avançant a bon ritme, 
assolint els objectius marcats tant a nivell de servei com en 
l’àmbit econòmic.

Animo als treballadors i treballadores de SAC i Jarfels a con-
tinuar sumant esforços per ajudar a Castelldefels a continuar 
creixent. El 2020 també ens va portar l’aprovació de l’Acord 
de Ciutat, liderat per més de 150 veïns i veïnes, amb l’objectiu 
d’avançar en la reactivació econòmica i social del municipi. 
Les empreses municipals SAC i Jarfels tenen un paper prota-
gonista en el nou impuls a Castelldefels, per fer efectiva l’apos-
ta conjunta per una ciutat cívica, neta i segura. Un municipi 
sostenible,  feminista, i respectuós amb el medi ambient. Una 
referència en la lluita contra el canvi climàtic. Comptem amb 
tots i totes vosaltres per continuar creixent amb les persones 
com a protagonistes de Castelldefels. En nom del conjunt de 
la ciutadania: Gràcies i endavant!

Maria Miranda Cuervas 
Alcaldessa-Presidenta
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SAC/2020

Presentació

L’activitat de la societat te dos vessants, la pública en la seva 
condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Castelldefels, se-
gons es defineix en els estatuts socials, i que es porta a terme 
a través dels Encàrrecs de Gestió, i d’una forma minoritària, 
la privada atenent petites feines de clients privats del sector 
terciari del municipi. Pel que fa a la vessant pública exercida 
durant l’exercici 2020, consisteix principalment en la gestió 
del Servei de Manteniment i Millora dels Espais Verds de Cas-
telldefels, segons es contempla en els Encàrrecs de Gestió 
de l’Ajuntament de Castelldefels, que són els següents: 

ENCÀRREC GENERAL 

Encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de 
nova creació i el manteniment d’espais verds i altres 
espais públics, que s’ha centrat principalment en: 
• La gestió dels serveis públics municipals de nova creació i 

el manteniment d’espais verds i altres espais públics. 
• La gestió del servei de reparació i millora de la via pública. 
• La gestió, millora i creació de nous parcs infantils, així com 

la poda de l’arbrat i neteja de la xarxa de parcs de la ciutat 

ENCÀRRECS D’INFERIOR VOLUM

• Encàrrec de gestió per a la prestació de serveis de neteja 
i desbrossament de solars de titularitat pública com a me-
sura de prevenció d’incendis, i execució a través de progra-
mes d’ocupació.

• Encàrrec de gestió per a la realització de tasques de reco-
llida de jardinera, poda i arbres caiguts pel temporal Glòria.

Aquests encàrrecs municipals de gestió defineixen tots els 
serveis que realitza la societat i que es desenvolupen dins 
de 5 àrees d’activitat: L’activitat de clients privats conforma 
també la seva àrea corresponent. 

D’altra banda, a part de les àrees de serveis tenim altres àre-
es transversals d’estructura com són comptabilitat-financera, 
RRHH i jurídica-contractació, àrees que són coordinades des 
de SAC per optimitzar al màxim els recursos i sinergies.

Cal tenir en compte que l’activitat de jardineria la realitza l’em-
presa municipal JARFELS S.A. està gestionada per l’empresa 

municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. (SAC) mit-
jançant encàrrec de gestió per tal d’optimitzar al màxim els 
recursos de les dues empreses i no crear duplicitats adminis-
tratives entre les dues empreses municipals.

CLIENTS PRIVATS

Jarfels ofereix els seus serveis de Jardineria a diferents Ins-
titucions i empreses del sector terciari Municipals, com ara 
Centres d’Atenció Primaria, Hotels o l’Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC).

Com a mesura de control de l’arbrat, també ofereix els seus 
serveis en l’aplicació de fitosanitaris a qualsevol particular del 
municipi per així evitar la seva propagació d’una possible pla-
ga, dins l’estratègia del Control Integral de Plagues.

Jarfels per àrees

Verd municipal Barri Net Assessorament als 
Serveis Territorials

Mobiliari urbà i 
Jocs infantils Via pública
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SAC/2020

Organigrama i  
òrgans de gestió

Òrgans de gestió

Junta General Consell d’Administració Equip de Direcció

Alcaldessa-Presidenta 
María Miranda Cuervas

Regidors/es 
Eva López Giménez 

Jordi Planell Solina 

Esther Niubó Cidoncha 

Fernando Cerpa Fernández 

Clara Quirante Soriano 

Candela López Tagliafico 

Ramon Morera i Castell 

Javier Martín Sainz 

Ana María Quesada del Águila 

Jordi Maresma i Segarra 

Jordi Vendrell i Amat 

Lourdes Armengol i Aymerich 

Rosa Pla Rius 

Xavier Amate Paz 

Manuel Reyes López 

David Solé Gimeno 

Maria del Mar Sicilia Muñoz 

Silvia Cangueiro Marquez 

Javier Hiniesto Domínguez 

Ramon Escola Marco 

Angélica Benavent Calero 

Jesús Romo Hernán-Pérez 

Guillermo Massana Romero 

María Cristina Corona Guijarro

Secretaria 
Isabel Bobet Viladot

Interventor 
Jose Luís Iranzo Sancho

Presidenta 
María Miranda Cuervas

Vice-President 
Jordi Vendrell i Amat

Consellers/es 
Eva López Giménez 

Candela López Tagliafico 

Ramón Morera Castell 

Lourdes Armengol i Aymerich 

Xavier Amate Paz 

María Cristina Corona Guijarro 

Marc Soler Giménez

Secretaria 
Dolors Ferrándiz Berna

Interventor 
Jose Luís Iranzo Sancho

Gerent 
Fernando Costa Vilarrasa

Director Àrea de Jardineria 
Oscar Aguilar Muiño

Directora Àrea de  
Recursos Humans 
Anna Mitjana Campos

Director Àrea  
Econòmico-Financera 
Oscar Stoyou Soronellas

Directora Àrea de  
Serveis Jurídics 
Dolors Ferrándiz Berna

Junta General 
(Ple Ajuntament)

Consell  
Administració

Gerència

Àrea Recursos 
Humans

Àrea Econòmi-
co-Financera

Àrea  
Serveis Juridícs

Àrea 
Jardineria
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JARFELS/2020ÀREA JARDINERIA

Serveis jardineria municipal

L’empresa JARFELS S.A. porta a terme el servei de manteni-
ment de jardineria municipal, d’acord amb l’encàrrec anual 
de l’Ajuntament de Castelldefels. 

L’activitat es desenvolupa dins dels següents serveis:

• Manteniment i millora espais verds.
• Reparació i millora via pública 
• Reparació i manteniment mobiliari urbà.

Manteniment i millora dels espais verds 

Aquest apartat comprèn els treballs de conservació i mante-
niment de tots els parcs i zones enjardinades de les vies pú-
bliques (jardins, places, parterres, mitjanes, illes, jardineres, tan-
ques vegetals, etc.) de la ciutat que s’engloben en el document 
Especificacions tècniques per a la prestació del servei dels tre-
balls de conservació manteniment i millora dels parcs i jardins 
públics de la ciutat de Castelldefels.

A continuació s’adjunta llistat dels espais verds nous a mantenir 
que s’han incorporat al 2020 (bé de nova creació, com existents, 
però en ser millorats es preveu la millora del manteniment):

 – Biblioteca (Edificis)
 – Parc Marta Mata (camí Fondo Ca n’Aymeric)
 – Pep Ventura
 – Escola Bressol Muntanyeta
 – La Guaita
 – Manteniment Jardineria Interior i coberta vegetal
 – Parc de nova creació 

En aquest apartat de Manteniment i millora dels espais verds 
es duen a terme, principalment i a la majoria dels espais, les 
següents tasques:

 › Neteges i retirada de residus de jardineria
 › Segues / desbrossades
 › Tractaments Fitosanitaris i herbicides
 › Adobats
 › Retalls d’arbust
 › Regs
 › Reposicions d’arbust i planta

També cal destacar que, continuem apostant per l’estalvi 
d’aigua de reg, utilitzant i incorporant en els nous projectes 
els sistema de telegestió del reg amb els sistema SAMCLA 
BOX arreu del municipi i el control de la legionel·la de la 
xarxa de reg d’acord amb la normativa vigent.

Jarfels
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JARFELS/2020ÀREA JARDINERIA

Treballs de conservació i 
manteniment de l’arbrat públic 

Aaquest es centra principalment en la poda, restauració i sa-
nejament de l’arbrat públic. S’engloben les tasques descrites a 
continuació i es que es troben en el document Especificacions 
tècniques per a la prestació del servei dels treballs de conserva-
ció i manteniment de l’arbrat públic de la ciutat de Castelldefels.

• Manteniment dels escocells
• Reg de l’arbrat

• Tractaments fitosanitaris: es realitzen tractaments per al 
control de plagues i malalties amb criteris de Gestió Inte-
gral de Plagues. Cal destacar les actuacions contra el mor-
rut de les palmeres i contra la processionària del pi.

• Adobats: la freqüència d’aplicació dels adobs vindrà dona-
da en funció de les carències, condicions físico-químiques 
i estat vegetatiu dels arbres.

• Treballs de seguretat i urgència: compren els treballs 
que siguin necessaris per tal de mantenir i restablir la se-
guretat urbana afectada per l’arbrat públic i constitueixen 
bàsicament les de tala o poda d’arbres/branques perilloses 
i recuperació d’arbrat. 

• Manteniment i conservació dels elements de protec-
ció, subjecció i ornamentació que puguin tenir els arbres 
(tutors, aspres, pilones, cablatge, guardaescocells,..).

• Plantació d’arbrat: aquests treballs es realitzen a banda 
de l’encàrrec de gestió anual i poden variar anualment en 
funció de les necessitats del municipi.

• Reposició d’arbrat: generalment es fa amb arbres de la 
mateixa espècie i varietat que els extrets.
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JARFELS/2020ÀREA JARDINERIA

Enguany s’ha contractat el Pla de Risc de l’arbrat, així com 
també el Pla de Poda de l’arbrat a un consultor especialit-
zat, Josep Selga, molt reconegut en el sector de l’arboricul-
tura tant a Catalunya com a Espanya. Des del mes de se-
tembre s’ha dut a terme la formació dels treballadors/es per 
tal d’iniciar els desenvolupament del pla, el qual es preveu 
s’apliqui s’apliqui de forma progressiva i continuada al llarg 
del 2021 i successivament. Els objectius del Pla de Poda de 
l’Arbrat són:

• Establir criteris comuns basats en el coneixement de l’arbre.
• Millorar els treballs de poda d’arbrat.
• Disminuir els costos de la gestió de l’arbrat.
• Portar un control en temps real de la feina realitzada.
• Facilitar la inspecció de l’arbrat del primer nivell del Pla de risc. Falta cambiar esta imagen
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JARFELS/2020ÀREA JARDINERIA

La Gestió Integrada de Plagues (GIP) és una tècnica natural 
que inclou sistemes tant diversos com l’ús de depredadors 
introduïts o naturals, tractaments amb productes no-contami-
nants ni residuals, instauració de refugis per insectes benefici-
osos (caixes niu, plantes refugi), etc. 

La GIP es una tècnica respectuosa amb el medi ambient i 
segura per als ciutadans però també eficaç ja que permet 
establir en els espais verds un equilibri entre les plagues i els 
seus depredadors que permet mantenir les plagues a nivells 
baixos amb un mínim d’actuacions. Per últim la GIP s’ha de-
mostrat com un sistema que estalvia de manera considera-
ble costos econòmics a mig termini. 

Aquest any 2020 ens hem trobat que no hi cap producte co-
mercial amb la matèria activa Bacillus thuringensis registrat 
per l’àmbit de parcs i jardins. Aquest producte biològic, es va 

estar utilitzant fins l’any passat contra processionària del pi 
gràcies a la seva acció contra els primers estadis d’aquesta 
eruga i per ser un producte molt respectuós amb la resta 
de fauna (ocells, insectes,...), fauna que ens ajudava també al 
control de la plaga.

Degut al fet que el Bacillus no està registrat els ajuntaments 
ens hem trobat sense eines eficaces i de baix impacte ambi-
ental per lluitar contra la processionària. Per evitar els proble-
mes que aquesta plaga pugui causar en la ciutadania (recor-
dem que és una plaga que pot causar al·lèrgies importants en 
persones i animals domèstics) hem optat per fer tractaments 
fitosanitaris amb piretrines, que són productes menys soste-
nibles a nivell de fauna però eficaços per controlar la plaga.

TRACTAMENTS QUÍMICS: 

• Més de 3.000 unitats de pins amb Cipermetrin 0,35% (con-
trol de la processionària del pi).

• 2.990 unitats d’arbrat (sense incloure les palmeres) i 336 
unitats de palmeres (3-4 tractaments a l’any).

TRACTAMENT BIOLÒGICS: 

• 704 unitats d’arbres mitjançant solta d’insectes.
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En quant a esporga, durant el 2020 s’han esporgat les se-
güents unitats per tipologia i s’han fet les actuacions que es 
resumeixen a continuació:

Durant l’any 2020 s’han realitzat les següents actuacions 
corresponents a arrabassaments de soques:

Tala de palmeres (*)

1 Phoenix Canariensis Pl A.Aragón 10-jul

3 Phoenix Canariensis Ps Maritim 280 08-sep morrut

1 Washintonia Robusta Ps Maritim/Pineda 08-sep seca

2020 Número d’arbres afectats  Causa

GENER 50 Tempesta  
GlòriaFEBRER 95

MARÇ 8

Vent
ABRIL 30

MAIG 16

SETEMBRE 11

Total 210

Tipologia actuació Total

Poda de control 762

Poda de manteniment 3752

Poda de formació 30

Talar 444

Altres 23

Poda de palmera Phoenix 128

Tractament palmera 369

Tractament endoteràpia arbrat 188

Poda palmera washingtonia 417

Tractament arbrat 201

Tala palmera * 5

2020 Unitats soques

GENER 2

FEBRER 11

MARÇ 0

ABRIL 0

MAIG 0

JUNY 13

JULIOL 2

AGOST 1

SETEMBRE 0

OCTUBRE 13

NOVEMBRE 0

DESEMBRE 0

Total 56
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Al Municipi de Castelldefels tenim la següent distribució d’ar-
bres inventariats:

Al 2020 s’ha incrementat el nombre d’arbres al municipi de 
la següent manera:

Especie Nº arbres

Platanus × acerifolia (P. hispanica) 1915

Pinus pinea 1482

Tipuana tipu 1218

Melia Azedarach 937

Jacaranda Mimosifolia 856

Quercus Ilex 797

Morus Alba 'Fruitless' 788

Pinus Halepensis 764

Celtis Australis 611

Morus Alba 524

Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) 543

Tamarix Gallica 519

Casuarina Equisetifolia 401

Washingtonia Robusta 412

Cercis Siliquastrum 340

Altres 4240

Total 16347

Barri Unitats

BAIXADOR 12

CASTELL 27

CENTRE 3

CAMÍ RAL 6

 CAN BOU 18

GRAN VIA MAR 21

MAR I SOL 11

POAL 3

VISTA ALEGRE 1

LA PINEDA 45

CANYARS 11

MONTMAR 14

MUNTANYETA 2

Total 174
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Servei de recollida de restes 
de jardineria (Barri Net)

Pel departament de recollida de restes vegetals (Barri Net) 
l’objectiu principal és netejar de restes vegetals els carrers 
del Municipi de Castelldefels, oferint qualitat en el servei i la 
seguretat del seu reciclatge a la Planta de Compostatge, que 
també està ubicada a la nostra ciutat.

Cada barri té assignat un dia de recollida, aquest servei es 
gratuït, els ciutadans no podran treure més de quatre metres 
cúbics de restes vegetals els quals sempre hauran de deixar 
al costat de la seva finca; si aquesta quantitat fos superada 
no es recollirà. JARFELS S.A. ja es posaria en contacte amb el 
propietari, si es sap la procedència. 

Dies Barris

DILLUNS Montmar, Can Roca, Muntanyeta.

DIMARTS
Bellamar, Vista Alegre, Els Canyars, El Castell 
i Centre

DIMECRES Poal-Baixador

DIJOUS
Camí Ral, MariSol, Zona Universitària, Les 
Botigues, Gran Via, Can Bou.

DIVENDRES Lluminetes i La pineda.
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Cal destacar que enguany l’efecte de la pandèmia COVID-19 
ha afectat en la realització del servei i, per això, la tendència 
de les recollides d’aquest any no segueix la línia de creixe-
ment d’anys anteriors. El servei es va suspendre al mes de 
març després de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i quan 
es va reprendre al mes de maig, els abocaments comptats 
com a punts s’havien concentrat en quantitats més altes, per 
això ha disminuït el nombre de recollides degut al període 
que no va haver servei, però no el nombre de tones, que 
s’ha incrementat.

La tendència tant en nombre de tones com recollides es d’in-
crement any rere any, provocant una descompensació del 
servei, que amb el disseny actual no pot donar resposta a les 
necessitats del municipi. Es per això que s’ha treballat en una 
nova distribució territorial del servei, i una redistribució dels 
recursos que s’hi destinen per l’any 2020.

ADHESIUS INFORMATIUS D’ABOCAMENT INCORRECTE

Pel bon funcionament del servei és imprescindible que, a 
banda de les campanyes informatives que es realitzin, i de 
la col·laboració dels agents cívics en l’aplicació de sancions, 
es visualitzi l’incivisme a través de la col·locació d’adhesius.

Servei de recollida de les restes 
procedents de l’esporga pública
Es disposa d’un equip tot l’any, treballant jornada complerta 
de dilluns a divendres. L’ equip estarà format per un camió 
grua amb pop, un xofer (oficial 1ª camioner) i en moltes ocasi-
ons aquest xofer anirà acompanyat per un altre xofer també 
oficial 1ª.

Les tones recollides a novembre de 2020 han ascendit apro-
ximadament a 663 tones.

Nombre total de 
recollides 2020 Total tonelades 2020

49.884 3.358
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Manteniment de les franges perimetrals 
de protecció contra incendis i eliminació 
de males herbes a la via pública

Manteniment de les franges perimetrals 
de protecció contra incendis: 
Aquest capítol comprèn les actuacions en llocs concrets de-
terminats per l’Ajuntament com ara:

• Treballs de manteniment de les franges de protecció d’in-
cendis forestals.

• Obertura de caixa i descàrrega de vegetació a les franges 
dels camins principals i secundaris de la Xarxa de Preven-
ció d’incendis.

Eliminació de les males herbes a les vies públiques
Es disposen de dos parelles de jardiners/es per realitzar la reti-
rada d’herbes localitzades a les vies públiques, passatges, així 
com d’alguns solars municipals i també les basses de lamina-
ció.

Al darrer trimestre de 2020 l’Ajuntament de Castelldefels ha 
dotat a Jarfels d’una partida de 99.000€ per mitjà d’un en-
càrrec de servei destinat al manteniment de la Franja Fores-
tal del Municipi.

Aquesta partida econòmica ha permès la incorporació de 
diferents equips de reforç que s’han distribuït en diferents 
àrees segons els criteris especificats per l’Ajuntament.

El repartiment d’hores dedicades a la franja forestal es mos-
tra al següent gràfic:
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Manteniment del verd dels edificis 
públics i entorn associat

Es correspon a les tasques de manteniment i millora que es 
duen a terme en els espais verds i entorn associat del cen-
tres i dependències o equipaments municipals.

• Manteniment de hidrojardineres amb planta d’interior.
• Manteniment de cobertes vegetals.
• Manteniment de patis interiors amb àrids o plantes.
• Manteniment de vegetació: planta vivaç, aromàtica, arbus-

tiva, palmàcies, arbrat, gespes i prats.
• Manteniment de mobiliari urbà.
• Manteniment de regs i fonts de boca.
• Manteniment de paviments tous, reposició de sauló 

i desherbats.
• Manteniment de sorrals.

Assessorament als Serveis Territorials 
en projectes i obres en els aspectes 
relacionats amb el verd urbà

L’empresa municipal de jardineria disposa de personal de-
gudament qualificat per duu a terme tasques especifiques 
d’assessorament tècnic.

Entre d’altres possibles tasques, en destaquem:

• Assessorament en tots aquells projectes i obres, principal-
ment dels que s’hagin de desprendre actuacions poste-
riors de manteniment del verd urbà.

• Assessorament en la definició del disseny dels espais verds.
• Participar en el seguiment de la qualitat del manteniment 

dels espais verds públic de la ciutat.
• Participar en les propostes de millora dels espai verds de 

la ciutat.
• Participar en la definició i seguiment dels indicadors de la 

gestió del verd urbà.

Servei de reparació i millora de la via pública

Equips de paleteria 
Aquest servei disposa d’equips de paleteria, que realitzen tas-
ques de reparació i millora dels parcs i jardins i espais verds. 
Principalment, es dedicaran a solucionar incidències deriva-
des del programa de Disconformitats Ciutadanes (DC’S) i de 
suport a les peticions dels Serveis Tècnics.

Equip de camió ploma
Correspon a un equip format per conductor de camió i ca-
mió amb caixa oberta i ploma per a distribució de material 
d’obra i suport als abans esmentats equips de paleteria dis-
tribuïts pel municipi, així com també a les parelles de la via 
pública gestionats des de la unitat d’espai públic municipal. 
Addicionalment, aquest equip dona també suport a altres 
tasques requerides per la Brigada Municipal (transport i càr-
rega/descàrrega de cadires, tanques, etc.)
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Reparació i manteniment del mobiliari 
urbà i dels elements constructius

Reparació i manteniment del mobiliari urbà
Aquest apartat inclou les tasques i treballs de manteniment 
de diferents elements instal·lats a la via pública, els quals 
s’engloben en el document Especificacions tècniques per 
a la prestació del servei dels treballs de conservació man-
teniment i millora dels parcs i jardins públics de la ciutat de 
Castelldefels, com ara:

Actuacions de reparació i manteniment originades 
per vandalisme a vies i espais públics
Són totes aquelles actuacions de reparació que es fan del tot 
imprescindibles quan s’ en fa mal ús del mobiliari o elements 
públics per part d’alguns usuaris incívics.

Actuacions manteniment

Bancs 987

Papereres 222

Jocs 145

Tanques 74

Jardineres 49

Sorrals 9

Tarima 17

Rètols 14

T. Pícnic 2

Travesses 3

Pèrgola 3

Actuacions vandalisme

Bancs 20

Papereres 8

Tanques 31

Tarima 8

Rètols 5

Travesses 1
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COVID-19

Degut a la situació extraordinària per la pandèmia de CO-
VID-19, El Govern va declarar l’Estat d’Alarma a tot el país el 
passat 14 de març. Aquesta mesura va provocar la interrup-
ció del servei ordinari de Jarfels, posant els seus efectius a 
disposició municipal per realitzar aquelles tasques tasques 
que des de l’Ajuntament es determinessin oportunes.

Balissament d’espais municipals, places i parcs
Per tal de reduir la mobilitat de la població i d’aquesta mane-
ra el risc de contagi, es va procedir sota criteri municipal a 
balissar diferents espais del municipi impedint així els movi-
ments de la població de Castelldefels.

Desinfecció de Paviments
La desinfecció dels paviments consisteix en el ruixat d’una 
solució d’aigua i hipoclorit sòdic amb una concentració su-
ficient com per desnaturalitzar el virus. Es van organitzar di-
ferents equips:

• Ruixat amb Camió Cuba (en vials)
• Ruixat Manual (en voreres)

El ruixat en voreres es va realitzar en diferents punts sensi-
bles del Municipi, sempre seguint les indicacions de l’Ajunta-
ment i Protecció Civil.
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Recursos

Instal·lacions

Les instal·lacions del servei de Jardineria de JARFELS S.A. es 
troben situades a la Ctra. de la Sentiu nº 17. Des d’aquesta 
ubicació surten cada dia tots els equips del servei de man-
teniment de jardineria per a realitzar tots els serveis a tot el 
municipi de Castelldefels.

L’any 2018 es van realitzar les obres de Reforma de les instal-
lacions amb una superfície en planta de 3.700m2 construïts 
per ubicar els serveis de Neteja i jardineria (Jarfels). L’edifici 
va ser objecte d’una profunda rehabilitació introduint diver-
ses millores tècniques a les instal·lacions per tal d’aprofitar al 

màxim tots els recursos, amb una orientació transcendental 
cap a la sostenibilitat ambiental aplicant criteris d’innovació. 
S’han tingut en compte aspectes clau com l’estalvi energètic, 
l’aprofitament d’energies renovables o el tractament i reci-
clatge de residus.

La Planta baixa està destinada a l’aparcament de vehicles 
de neteja i jardineria, una zona de vestidors, un espai per a 
menjador del personal, una cambra per instal·lacions, zona 
de taller mecànic i construccions modulars destinades a ma-
gatzem, serveis i oficina del propi taller, a la zona d’altells es 
situen més vestuaris per al personal de l’empresa de neteja. 
Des de aquesta nau hi ha accés a un pati interior on es realit-
za la neteja dels vehicles.

També es disposa d’un edifici d’oficines per a la ubicació dels 
serveis tècnics de les àrees de neteja (SAC), jardineria (Jarfe-
ls), i dels departaments d’estructura de SAC i Jarfels (RRHH, 
compres, comptabilitat).

A les mateixes instal·lacions es disposa d’un pati amb magat-
zems per a diferents serveis de Jarfels i un petit taller.

D’altra banda, Els vehicles de gnc de Jarfels s’abasteixen de 
combustible a la planta municipal de gas natural vehicular 
(GNV) al carrer Raurell de Castelldefels que va entrar en fun-
cionament l’octubre de l’any 2019 per tal de subministrar 
combustible de GNC a la flota.
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Personal adscrit al servei

Plantilla mitja total adscrita al servei 87 persones, la tempora-
da d’estiu la plantilla arriba fins els 94 treballadors/es. 

Flota de vehicles

La flota de Jarfels esta formada per 57 vehicles de diferents 
característiques que s’adapten a les diferents necessitats del 
servei de jardineria. Durant aquest 2020 s’ha realitzat una 
renovació de la flota substituïnt gran part dels vehicles amb 
combustibles fòssils per alternatives amb combustibles més 
sostenibles. La inversió del canvi de flota realitzada durant el 
2020 ha estat de 1.476.659,75€.

D’aquesta manera s’incorporen al servei un total de 6 cami-
ons de GNC per la recollida de les restes vegetals que dispo-
sen d’una grua motoritzada de darrera generació i d’una caixa 
basculant que permet carregar fins a 18m3 de restes vegetals; 
5 vehicles de GNC de dimensions reduïdes; 9 vehicles 
elèctrics amb caixa basculant; 3 furgonetes elèctriques.

Els nous vehicles inclouen característiques tècniques que 
permetran reduir les emissions actuals de CO2, NOx i partícu-
les PM

-10
. Estan dissenyats per cobrir les necessitats específi-

ques provocades pels canvis que ha anat experimentant el 
servei al llarg dels anys. Són vehicles amb més capacitat de 
càrrega i de transport d’eines, més confortables pels treballa-
dors/es i estan dotats de les darreres tecnologies per tal de 
garantir un servei eficient.

• 9 motocarros elèctrics
• 5 pick-ups de GNC
• 10 motocarros de benzina
• 6 camions-grua de 16t de GNC
• 2 camions-grua de 16t de gasoil
• 3 camions-grua de 3500kg
• 2 camions amb cistella elevable
• 6 furgonetes elèctriques
• 6 furgonetes pick-up
• 1 vehicle tot terreny
• 6 turismes
• 1 mini-retrocargadora
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Recursos 
humans
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La nostra missió consisteix en vetllar per a una òptima ges-
tió i desenvolupament dels nostres treballadors i treballado-
res, promovent una política de personal equitativa i transpa-
rent, que fomenti valors com el compromís, responsabilitat i 
vocació de servei al municipi. 

Professionalitat, qualitat i eficàcia son els reptes diaris que es 
persegueixen en cadascun dels serveis municipals de jar-
dineria, així com a la resta de serveis complementaris que 
presta JARFELS S.A.

Recursos Humans

31 of. Jardin.

14 aux. jard.
Plans ocupació

(*) 1 vacant a cobrir 
(**) Lloc ocupat per treballador/a que te doble funció. 

Departament o àrea sense plantilla pròpia de Jarfels, però reb cobertura des dels serveis transversals de SAC

Director Àrea

JJAARRDDIINNSS  II  PPAARRCCSS  ((JJAARRFFEELLSS))

Extres 
Ajuntament

PrivatsArbrat Barri Net Via Pública Mobiliari
Assesso-
rament

8 Conductors
4 Operaris  

Mobiliari (*)
5 Paletes

Dpt. XXX

Mantenim. 
Municipal

6 tècnics

2 encarregats

Dpt. 
Comunicació

DIRECTOR

1 Advo-Tècnic 

Dpt. Taller

DIRECTORA RRHH DIRECTORA

Div. Medi 
Ambient

Cap de secció
Dpt. Sistemes 

Informàtics

1 Tècnica

RRHH 
(Recursos 
Humans)

3 mecànics 
(*)

ÀÀRREEAA  RRRRHHHH--QQ//PPRRLL ÀÀRREEAA  AA&&FF ÀÀRREEAA  JJUURRÍÍDDIICCAA

1 Tècnic (*)

Compres

1 Of. Adva 1 Of. Adva

PRL/Q (Prev. 
Riscos i 
Qualitat)

Administració Facturació

1 Tècnica (**)

(Recursos Humanos, Calidad y 
Prevención Riesgos Laborales)

(Administración y Finanzas)

Dpt. Manteni-
ment

Contractació Transparència
Resposabili-

tat 
Patrimonial

Comptabilitat

2 Of. Adves.

Serveis transversals

Serveis operatius
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Dades de distribució de la plantilla

Presentem les dades bàsiques durant tot l’any distribuït 
per mesos. 

La mitja de La treballadors/es a l’any 2020 ha estat de 
87 treballadors/es.

Entre a l’inici de l’any (82 treballadors/es) i a la fi del mateix (85 
treballadors/es) pràcticament no hi ha variació de plantilla, no-
més amb una diferència de 3 persones més al desembre, amb 
contracte d’interinatge per a la cobertura al personal que està 
de baixa per IT o AT. Cal afegir que la mitja de treballadors/es 
del 2020 es manté igual que la obtinguda en l’any 2019.

ANÀLISI PLANTILLA A DATA 31 DE DESEMBRE DEL 2020

JARFELS Sexe

2020 Total empleats 
(a fi de mes) Homes Dones

GENER 82 70 12

FEBRER 85 72 13

MARÇ 84 71 13

ABRIL 81 68 13

MAIG 81 68 13

JUNY 84 71 13

JULIOL 89 75 14

AGOST 89 75 14

SETEMBRE 94 80 14

OCTUBRE 93 79 14

NOVEMBRE 93 79 14

DESEMBRE 85 71 14
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Tipus de contractació

Sobre el total de 85 persones actives a 31 de desembre 
2020, el 91% dels contractes son de caràcter indefinit, en-
front d’un 9% de contractació temporal. 

Si analitzem com es comporta la temporalitat a Jarfels, po-
dem fer la següent sub-classificació en tres grans grups: 

1. Personal vinculat a encomanes de l’ajuntament i/o Plans 
d’ocupació.

 – Acostumen a ser contractes de llarga durada, vinculats a 
una obra i servei determinat. 

2. Rellevistes de jubilats parcials i contractes d’interinitat amb 
reserva del lloc de treball. 

 – Els contracte de relleu van associats a una jubilació par-
cial pel que son contractes de llarga durada, mentre que 
els contractes d’interinitat tenen una durada incerta que 
pot oscil·lar entre 15 dies a més de 18 mesos.

3. Eventuals per reforç de servei. 

 – Son la resta de contractes que permeten reforçar el 
servei ja sigui per cobertura de vacances de personal 
intern, com per campanyes o períodes estacionals amb 
més activitat que la resta de l’any. La durada dels con-
tractes oscil·la entre 3 i 9 mesos, sent el més habitual els 
6 mesos.

Encomanes i Plans Ocupació - A data 31 de desembre de 
2020 Jarfels no te cap contracte eventual associat a una en-
comana de servei per part de l’Ajuntament, però si ha con-
tractat a un total de 4 persones durant 6 mesos provinents 
del Pla Ocupació 2020. Durant l’any 2019 es va fer una am-
pliació de la partida econòmica destinada a plans d’ocupació 
que va permetre contractar a un total de 9 persones, ampli-
ació que no s’ha produït en aquest 2020.

Rellevistes i Interinatge – De moment fins a l’any 2022 no 
es podrà realitzar cap contracte de relleu (el treballador de 
més edat te 62,5 anys) per tant, la totalitat de contractes 
eventuals dins d’aquest grup pertany a contractes d’interini-
tat per suplir a personal que està de baixa per AT/IT o pater-
nitat/maternitat.

Si descomptem els contractes d’interinitat i plans d’ocupa-
ció, i tornem a fer l’estudi de % de temporalitat vinculada 
només a les eventualitats pròpies del servei (com subs-
titució de vacances del personal de jardineria...) ens trobem 
que en aquest cas la temporalitat a data 31/12/20 és del 0%. 
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Si mirem la temporalitat per departaments (amb dades 
de desembre) s’observa que el 100% dels contractes tempo-
rals es concentren en el sector de manteniment de jardineria, 
mentre que la resta de departaments com manteniment de 
vehicles, administració i recursos humans no recorren a con-
tractació temporal de reforç de servei. 

Aquesta dada varia durant els mesos de juliol a desembre, 
amb les incorporacions dels auxiliar de jardineria provinents 
dels plans d’ocupació (4) i de la resta de personal de reforç 
per a cobrir el període de vacances d’estiu (2) o interinatge 
(6). D’aquesta manera, durant la temporada d’estiu (dades a 
31 de juliol 2020), el número de contractes temporals respec-
te a la totalitat de personal actiu arriba al 13%. Aquest incre-
ment de temporalitat està concentrat quasi exclusivament 
en el servei de manteniment de jardins amb el 92% de la 
temporalitat, i la resta correspon a mant.urbà. Al contrari que 
l’any passat, en el 2020 el mes de màxima temporalitat va 
ser setembre, amb un total de 17 treballadors eventuals (5 
treballadors menys que els 22 del mes de juliol del 2019)

Com a resum, podem dir que en el 2020 el nombre de con-
tractes eventuals per reforçar plantilla en temporada d’estiu 
s’ha vist disminuït respecte a l’any anterior, enfocant la majo-
ria de contractacions temporals per a la substitució de treba-
lladors de baixa mèdica.
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Gènere

La plantilla de Jarfels està representada amb un 85% d’ho-
mes, el que suposa un valor molt elevat. (any 2019 86%)

Per departaments, la presència de la dona està concentra-
da en les àrees més tècniques i/o de serveis transversals, 
mentre que els homes ocupen aquells llocs de treball que 
el sector ha vingut establint com a més masculinitzats (con-
ductors, jardiners, paletes, mecànics...). 

Edat 

L’edat mitja de l’empresa és de 49,5 anys, un 15% més que la 
mitja de l’edat de treballadors/es a Espanya (43 anys).

Aquesta dada te una doble lectura: com a avantatge parlem 
d’uns professionals que aporten maduresa personal i profes-
sional al seu lloc de treball, però com a desavantatge ens 
comencem a trobar major limitació física en realitzar certes 
tasques productives, incrementant el numero de baixes mè-
diques per IT o AT. 

A Jarfels el 81% de la plantilla es concentra entre els 34 i 56 
anys, no havent cap personar menor de 34 anys (fet no gai-
re habitual en les empreses). 

El 19% restant ja supera els 56 anys, tot i que encara no ha 
arribat a la franja d’edat que permet accedir a la jubilació par-
cial o anticipada. 

De fet, la persona més jove de l’empresa te 37 anys. 

31/12/2020 EDAT ANTIGUITAT mitjana

Departament
Majors 

60
Mitjana 

edat
Sobre ctes. 
indefinits

Sobre total 
plantilla

Mant. Jardineria 2 49,29 16,68 14,73

Mant. Urbà 2 50,00 16,75 16,75

Mant. Vehicles 0 49,11 27,9 27,9

Adció-finances 0 46,95 23,36 23,36

RRHH-Prl 1 58,39 19,48 19,48

Total 5 49,5 17,3 15,7

Edat Generació % Home 
(s/tot) % Home % Dona 

(s/tot) % Dona Total 
general

Fins a 24 anys (1996 en endavant) Generació Z 0 0% 0 0% 0 0%

De 25 a 39 anys (1981 a 1996) Generació Y 9 11% 1 1% 10 12%

De 40 a 55 anys (1965 a 1980) Generació X 14 53% 10 12% 55 65%

Majors 55 anys (1946 a 1964) Baby boomers 17 20% 3 4% 20 24%
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Antiguitat

Si agafem com a referència la totalitat de la plantilla, el promig 
d’antiguitat és de 15,7 anys, valor molt elevat tenint en comp-
te que s’inclouen les persones amb contracte temporal. 

Analitzant només les antiguitats del personal indefinit aquest 
valor promig puja a 17,3 anys, valor no gaire diferent al obtin-
gut segons la totalitat de la plantilla a 31 de desembre del 2019. 

Aquestes xifres denoten una alta estabilitat del personal, així 
com una molt baixa contractació de personal tant fix com 
temporal en els darrers anys. 

Fent el mateix anàlisi incloent la variable sexe, podem obser-
var un comportament molt similar en tots els trams, és a dir, 
no es detecta una diferència d’antiguitat basada en el sexe. 
Les polítiques d’igualtat en l’àmbit de la selecció i contracta-
ció a data d’avui no es veuen reflectides en el % de dones 
amb antiguitat menor a 5 anys, ja que a pesar de la intenci-
onalitat de l’empresa en poder incrementar la seva presèn-
cia, el problema el trobem en una participació pràcticament 
nul·la en les convocatòries per a auxiliars de jardineria com a 
altres vacants publicades per a les borses de treball (oficials 
de manteniment).
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Categoria Professional

Si classifiquem els nostres treballadors/es en 3 grups: 

• Ma d’obra directe (MOD) – personal operatiu de carrer 
(auxiliars i oficials de jardineria, paletes, oficials de manteni-
ment, xofers...) Els podem assimilar als grups de cotització 
10, 9 i 8. 

• Ma d’obra indirecte (MOI) – personal que sense estar a peu 
de carrer participa de forma directe en la execució de les 
feines operatives (mecànics, encarregats, tècnics de pro-
ducció, caps d’equip...) Els podem assimilar als grups de 
cotització 9, 8, 6 i 4. 

• Estructura (E) – realitzen tasques organitzatives i/o de ca-
ràcter tècnic. Es poden assimilar als grups de cotització 7, 
6, 5, 4, 3, 2, i 1.

Pel que fa a distribució d’aquestes categories per departa-
ments, en el departament de manteniment de mobiliari urbà 
i manteniment de via pública ens trobem amb treballadors 
que disposen de categoria de Oficial jardiner i/o auxiliar de 
jardiner. Això es degut a que per causes organitzatives o par-
ticulars de cada treballador/a, s’ha produït en algun moment 
un canvi de departament i conseqüentment de funcions, 
mantenint la mateixa categoria professional.
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Gestió de personal

Moviments mensuals; 
contractacions i sortides

Durant tot l’exercici del 2020 s’han produït un total de 25 no-
ves contractacions (12 menys respecte al 2019) i 25 sortides 
per fi de contracte. 

A diferència de l’any 2019, el promig de la plantilla mensual en 
el 2020 s’ha vist incrementat en el darrer trimestre de l’any (i 
no en els mesos d’estiu com acostuma a ser més habitual).

Si estudiem amb detall el comportament dels actius en fun-
ció del tipus de contracte observem que la tendència de 
temporalitat finalitza l’any lleugerament per sobre de com 

es va iniciar. Tot i això cal indicar que els 4 treballadors pro-
vinents del pla d’ocupació varen finalitzar contracte el mateix 
dia 31 de desembre, pel que a data 1 de gener del 2021 el 
nombre d’actius començarà amb 81 treballadors/es (pràcti-
cament igual que al gener del 2020).

CONTRACTACIONS

El nombre de contractacions indefinides segueixen escru-
pulosament la taxa de reposició, que en el nostre cas està 
autoritzada al 100%. Pel 2020 disposàvem de 2 places indefi-
nides a ocupar, però degut a la situació excepcional derivada 
de la pandèmia per COVID-19, s’ha determinat posposar els 
processos de selecció fins al 2021 confiant que disminuiexi 
notablement el risc de contagi. De los dos places indefinides 
pendents de cobrir, una es destinarà a contractar a un/a au-
xiliar de jardineria, quedant la 2ª plaça pendent de concretar. 

Per donar acompliment a la llei de transparència, es pot con-
sultar en el nostre portal la relació de tots els contractes 
eventuals signats durant l’any 2020, identificant per a cada 
departament el lloc de treball i tipus de contracte. 

www.seu-e.cat/ca/web/jarfels/govern-obert-i-transparencia/
informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/re-
lacio-de-contractes-temporals-i-d-interinatge

SORTIDES

El 96% del total de les baixes són per fi de contracte i/o fi d’in-
terinatge, i només el 4% és a petició del treballador/a (1 baixa 
voluntària) denotant un elevat nivell de permanença en l’em-
presa (fruit d’unes condicions laborals molt favorables per 
als treballadors/es).
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Política Retributiva 

Tot i que Jarfels es regeix sota el règim general de la Segu-
retat Social, al tractar-se d’una societat mercantil de capital 
públic, a efectes d’increments salarials aplica allò que es de-
fineix per la LGPE, amb independència dels increments que 
vinguin definits pel conveni de referència. 

Així doncs, durant aquest 2020 s’ha efectuat un increment 
del 2% total sobre el salari brut a 31 de desembre del 2019. 

Donant acompliment a la llei de transparència, es pot con-
sultar en el nostre portal la relació retribucions per l’any 
2020, identificant per a cada departament i lloc de treball 
el conceptes salarials fixos i conceptes salarials variables en 
funció a la persona i al lloc. 

www.seu-e.cat/ca/web/jarfels/govern-obert-i-transparencia/
informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/re-
tribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics

 Després de realitzat un anàlisi exhaustiu es constata que a 
Jarfels no existeix discriminació salarial per raó de sexe.

Relacions Laborals 

Fins a febrer del 2017, Jarfels tenia una estructura organit-
zativa pròpia e independent en totes àrees: producció (jar-
dineria), administració i finances, recursos humans, preven-
ció de riscos laborals i gerència. 

Arribada aquesta data, i per voluntat de l’Ajuntament, es dota 
a SAC d’una estructura organitzativa que permeti amb una 
única gerència coordinar i organitzar els servies municipals 
de neteja, aparcaments, habitatge i també de Jarfels a través 
d’un encàrrec de gestió. 

No obstant, aquesta facultat directiva des de SAC, no elimina 
ni modifica els drets i obligacions adquirits fins a la data. 

a. Conveni de referència
Convenio colectivo del sector de jardineria 2017-2020 de 
ámbito estatal (código de convenio núm. 99002995011981)

b. Comitè Empresa 
Constituït per 5 membres (4 col·legi especialistes i 1 tècnis), 
amb representació de 2 CGT, 2 Sindi.Cat i 1 UGT. Vigència 
del mandat: març 2023.

https://www.seu-e.cat/ca/web/jarfels/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics
https://www.seu-e.cat/ca/web/jarfels/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics
https://www.seu-e.cat/ca/web/jarfels/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics
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Absentisme laboral (baixes per IT i AT) 

Lamentablement aquest 2020 hem d’afegir una nova causa 
de baixa mèdica, la derivada del COVID-19. Tot i que tècnica-
ment te una assimilació a una baixa per AT, hem volgut trac-
tar-la de forma independent per poder analitzar amb més 
detall el seu impacte. 

Nº persones

• Baixes per IT – Les 31 baixes mèdiques per IT comptabilit-
zades corresponen a un total de 23 persones diferents, de 
les quals 5 d’elles han presentat més de una baixa mèdica 
a l’any. Aquesta xifra inclou el número de persones que 
arrosseguen una baixa mèdica de l’any 2019. 

• Nº de AT – Els 19 accidents de treball comptabilitzats cor-
responen a un total de 15 persones diferents, de les quals 

3 d’elles han sofert més d’un AT a l’any. Del total de AT ocor-
reguts en el 2020 només 7 persones han estat de baixa 
mèdica, la resta només han sigut atesos per la Mutua d’ac-
cidents sense que fos necessària la seva baixa. 

• Nº baixes per COVID-19 – Es el nombre de persones que 
han rebut baixa mèdica derivada del COVID-19, el que no 
vol dir que totes aquestes 17 persones hagin estat afec-
tades per la malaltia. Aquesta xifra inclou aquells treballa-
dors/es que la SS ha tramitat la seva baixa mèdica ja sigui 
per ser afectat directe, per ser contacte estret d’un positiu 
i/o per ser persona de risc. 

Nº dies de baixa 

Aquesta xifra NO inclou els dies d’absentisme per causes de 
malaltia comuna sense baixa mèdica, ni les hores destinades 
a visites mèdiques (permisos retribuïts). 

Si dividim els 1.895 dies de baixa IT+ maternitat per 365 dies 
ens dona com a resultat que tenim a un total de 5,2 persones 
de baixa durant tot l’any. 

Si repetim la mateixa operació respecte als dies de baixa per 
AT + malalties professionals, ens dona que tenim un total de 
0,9 persones de baixa durant tot l’any.

I per últim, els 239 de baixa per COVID-19 representen unes 
0,7 persones de baxia durant tot l’any.

Llavors, de forma permanent hem tingut 6,8 persones de 
baixa els 366 dies, el que representa un 7,8% sobre la plan-
tilla mitja (86,7), un 2,8% per sobre de les dades del 2019, on 
el pes dels dies de baixa per COVID-19 només ha representat 
un increment del 0,7%.

IT + 
pat(mater

AT+malalt. 
Prof Covid19

Departament
Nº 
pax

Nº 
dies

Nº 
pax

Nº 
dies

Nº 
pax

Nº 
dies

Mant. Jardineria 26 1639 18 330 15 208

Mant. Urbà 5 256 1 0 1 11

Mant. Vehicles 0 0 0 0 1 20

Adció-finances 0 0 0 0 0 0

RRHH-Prl 0 0 0 0 0 0

Total 31 1895 19 330 17 239
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Anàlisi Contingencies Comunes (IT) 
+ Permisos maternitat/paternitat

El 84% de les baixes mèdiques per IT i maternitat/paternitat es 
concentra en l’àrea de jardineria, el 16% en manteniment urbà. 

Si Analitzem la mitja de dies de baixa per malaltia comuna 
per departament i fem una comparativa també amb el pro-
mig de dies de baixa per IT. Queda en clara evidència que 
son les baixes per malaltia comuna les que generen més ab-
sentisme laboral, no només en el número de treballadors/es 
afectats (entre els quals trobem casos que presenten baixes 
reiterades) sinó també pel total de dies de baixa acumulats. 

Recordem que l’edat mitja de la plantilla és de 49,5 anys, pel 
que ens trobem amb personal més envellit i conseqüentment 
amb més presencia d’alteracions, i possibles riscos de patir de-
teriorament del sistema musculars i articulars (entre d’altres).

Anàlisi sinistralitat (Accidents de 
Treball i malalties professionals)

Del total d’accidents de treball ocorreguts en el 2020, el 95% 
es produeixen en la divisió de jardineria (concretament en les 
tasques operatives de carrer) i el 5% restant en el departament 
de manteniment urbà, tasques que son 100% de treball físic. 

La resta de departaments com Taller, RRHH, PRL i Adminis-
tració... no ha presentat cap tipus d’Accident de treball. 

Com a conclusió queda en evidència que els accidents de 
treball es produeixen en els entorns on es treballa al carrer i 
no en entorns més segurs com son les oficines. 

Respecte a l’any 2019 s’ha reduït el nombre total d’accidents 
de treball, i concretament s’ha vist també reduït en un 58% el 
nombre d’accidents amb baixa (12 accidents amb baixa del 
2019 respecte als 7 del 2020).
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Si analitzem només els motius dels accidents de treball amb 
baixa trobem que a diferència de l’any passat on el 66% era per 
causes de sobreesforços, aquest 2020 s’ha reduït al 25%, ob-
servant una distribució més homogènia entre totes les causes 
d’accidentabilitat. També a diferència de l’any 2019, enguany 
no s’ha donat cap cas de baixa per malaltia professional. 

El motiu que més es repeteix en casos d’accident de treball 
(els sobreesforços) es també el que acumula més dies de 
baixa mèdica. Parlem de símptomes de llarga durada i lenta 
recuperació (lumbàlgies, dolors musculars...) que inclús a ve-
gades no desapareixen del tot, i en molts casos el tipus de 
feina que ha d’executar el/la treballador/a no és compatible 
amb les recomanacions que pot fer el metge de repòs o evi-
tar certs moviments. 

Comparativa sector 
Es fa una comparació amb el sector de referencia compa-
rant l’index d’incidencia

Index d’Incidència - Percentatge d’accidents de treball dins 
de la jornada laboral. És el coeficient entre el nº d’accidents 
extrapolats a desembre i la mitja de treballadors/es en el 
període calculat. (Font Mútua d’Accidents).

Encara no disposem de les dades del sector per l’any 2020, 
però si podem adjuntar un gràfic comparatiu per anys, on 
podem veure que de forma regular el nostre índex d’incidèn-
cia és superior al del sector. 

Destacarem la reducció considerable d’aquest índex respec-
te al 2018, també amb una tendència a la baixa en el 2020 
respecte a l’any 2019.
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Selecció de personal

Seguiment processos de selecció 2019

Durant aquest any 2020 només s’ha publicat en el mes 
novembre les bases per a la selecció d’un/a Auxiliar de Jar-
dineria amb contracte indefinit. L’inici del procés de selecció 
es farà previsiblement en el primer trimestre del 2021.

Tots i cada un dels processos de selecció i/o promoció se-
gueixen els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitació, 
el que fa que no s’acceptin candidatures espontànies que 
no vinguin associades a una convocatòria pública. Totes les 
convocatòries es publiquen de forma simultània en la nostre 
web www.jarfels.net i a la web de l’Ajuntament a través dels 
servies de la Guaita. També, en pràcticament la majoria de 
casos es publica l’oferta en portal de treball (Infojobs) o se-
gons el lloc a cobrir (posicions de Direcció) en altres medis 
com premsa i/o pàgines web de consultores especialitzades 
en RRHH. 

Per a les contractacions de personal provinent dels Plans 
d’Ocupació, tota la fase de reclutament, proves (si s’escau) 
i primeres entrevistes s’encarrega de gestionar-ho directa-
ment la Guaita, qui presenta un nombre determinat de can-
didats ja filtrats per que Jarfels faci les entrevistes finals. 

A excepció de les posicions de Direcció, tots el processos 
de selecció es gestionen internament amb col·laboracions 
externes que poden ser assídues (proves de català) o més 
esporàdiques (tests psicotècnics). 

En quant a promocions internes, està previst revisar les 
categories d’Auxiliar, Jardiner i Oficial Jardiner front les ne-
cessitats reals de l’organització i les qualificacions personals 
de cada treballador/a per a procedir al plantejament de les 
promociones internes que s’escaigui. 

Borses de Treball

En el 2016 es crea una única borsa de treball d’auxiliar de jar-
dineria que permet les contractacions temporals per reforç 
de període de vacances. Durant el 2019 es creen 2 de noves 
i es fa l’ampliació i pròrroga de la d’auxiliar de jardineria. Ate-
nent a que la vigència d’aquestes borses son fins al 2021, 
durant el 2020 no s’ha fet cap nova convocatòria al respecte. 
Qualsevol persona pot consultar l’estat de la borsa de treball 
accedint a la web de Jarfels, www.jarfels.net.

Processos Selecció 2020

Estat
Data 
Sol·licitud

Vacant Dept. Motiu
Tipus 
Cte

EN  
CURS

28/11/2020
Aux. 
Jardineria

Jardineria
Ampliació 
dpt

Indefinit

Borses de Treball vigents

Dept. Definició Data inici Ampliació i pròrroga Data fi nº pax Propera acció

Jardineria Aux. Jardineria 01/06/2016 1ª 06/07/2021 36

Jardineria Aux. Jardineria 28/01/2020 28/01/2022 4 2+1

Mobiliari Urbà Aux. Mto. Mobiliari Urbà 30/05/2019 30/05/2021 7 2+1

Mobiliari Urbà Oficial/a Mto mobiliari 13/11/2019 13/11/2021 5 2+1

http://www.jarfels.net
http://www.jarfels.net
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Formació

En tot l’exercici 2020 s’han comptabilitzat un total de 487 
hores presencials de formació dins de la jornada laborable, i 
cap en modalitat on-line fora de la jornada laboral. 

El total de persones que han rebut aquesta formació presen-
cial ha sigut de 229, i dividint-ho per la mitja anual de treballa-
dors (86), ens indica que cada treballador/a en actiu ha rebut 
una mitja de 2,6 accions formatives a l’any, i conseqüentment 
una mitja de 5,6 hores anuals de formació.

Dins d’aquesta formació s’inclou la formació inicial que es 
dona a tota nova incorporació en matèria d’informació i for-
mació de riscos laborals en el lloc de treball. 

Respecte a l’any anterior i degut al COVID-19, el nombre d’acci-
ons formatives en matèria de coneixements tècnics o de desen-
volupament d’habilitats és inferior al del 2019, però en canvi 
s’han destinat un elevat nombre d’hores en informar/formar a 
la totalitat de la plantilla en mesures de seguretat COVID-19.

El % de Gènere més format és el masculí per la simple raó 
de ser el Gènere més representat en l’empresa. Totes les acci-
ons formatives que es proposen s’ofereixen per igual a la dona 
com a l’home, i pel fet de fer-se habitualment dins de la jornada 
laboral garanteix i facilita l’assistència al curs, sense incidir nega-
tivament en la conciliació familiar dels nostres treballadors/es.

Pla d’Igualtat

El mes de maig del 2019 es constitueix la comissió d’Igualtat, 
que vetlla per elaborar un a adequat i adaptat a la realitat 
social i de la nostra empresa. 

El 15 d’octubre de 2020 es signa el Pla d’Igualtat per a una vi-
gència de 4 anys (2020-2024), document que es registre en 
el Departament de Treball el 16/10/20 amb el nº de registre 
006258. 

Com a breu resum, podem avançar que certament hi ha 
poca representació femenina en aquells llocs de treball més 
productius (operaris i operàries de neteja, jardiners, conduc-
tors...) mentre que efectivament la dona ocupa la majoria de 
tasques tècniques, administratives i agents controladors de 
zona d’estacionament. To i això, podem garantir que no exis-
teix cap diferència salarial entre categoria per raó de sexe. 

De fet, hem reflectit en alguns dels punts anteriors la reper-
cussió de la variable sexe en els àmbits retributius, formatius 
i organitzatius segons el lloc de treball i departament, derivat 
de l’estudi previ per a l’elaboració i redacció del pla d’igualtat. 

Com a empresa som conscients de la falta de dones en 
aquelles activitats on precisament tenim més nombre de tre-
balladors, i estem treballant en promoure diverses mesures 
que puguin ajudar a reduir aquesta diferència.
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Altres projectes en curs

L’àrea de RRHH va més enllà de la mera gestió de perso-
nal (nòmines, tramitacions altes i baixes, contractació, règim 
disciplinari, conflictes laborals...) i pretén desenvolupar com-
petències personals i professionals dels seus treballadors/
es que reverteixin en una bona feina/servei i satisfacció de 
tothom. 

Son vàries les eines en les que estem treballant per donar 
aquest valor addicional al nostre departament: 

Descripció de Llocs de Treball

Es tracta d’una relació nominal de tots els Lloc de treball on 
s’identifica per a cada un d’ells els objectius, responsabilitats, 
funcions principals, i el perfil tant personal com professional 
més adequat per a dur a terme les feines descrites amb la 
millor eficàcia i eficiència possible. 

Disposem d’un inventari de tots els registres fets pels actuals 
ocupants del lloc de treball, i estem treballant en ajustar la 
nostre realitat amb els nostres propòsits organitzatius (poli-
valències funcionals, departamentals...).

Avaluació d’acompliment

És una eina molt útil per poder valorar i avaluar el desenvo-
lupament d’un treballador/a en el seu lloc de treball, sobre tot 
per al personal que prové d’una borsa de treball per a posi-
cions de base, on els requisits per a formar part son bastant 
genèrics i les proves selectives no son tan restrictives. 

El que pretenem amb aquesta eina és poder fer una cor-
recta valoració el més objectiva possible no tant sols de les 
tasques encomanades, sinó també de l’actitud en el lloc de 
treball. Es valoren aspectes com: puntualitat, col·laboració, 
treball en equip, polivalència, disponibilitat, i evidentment 
qualitat de la feina realitzada. 

Aquesta valoració permet després poder re-ordenar les per-
sones que conformen la borsa de treball, pel que es tindrà 
en primera consideració a aquelles persones que mostren 
una bona actitud i disposició per la feina, i deixant en darrera 
posició (o inclús podent prescindir) d’aquelles que no com-
pleixen amb els mínims demanats pel lloc. 

Aquesta eina a data d’avui només s’aplica al personal tem-
poral d’auxiliars de jardineria, però és intenció de l’empresa 
poder fer-ho extensiu a la totalitat de la plantilla, amb inde-
pendència del departament on estigui i del tipus de contrac-
te que tingui.

Portal del Treballador/a

Posar a l’abast dels treballadors/es una eina com és un Portal 
del Treballador/a és un repte que hem volgut posar en marxa 
aquest any, un cop consolidada l’estructura directiva de SAC 
(amb la nova incorporació del Director Administratiu-Financer).

El Portal del Treballador/a establirà una via de comunicació 
més efectiva i proactiva entre els treballadors/es i el dept. de 
RRHH i altres departaments. Son vàries les avantatges com: 
automatització de processos de rrhh (petició/autorització de 
vacances, accés a nòmines...), accés remot, major autono-
mia, major informació... i conseqüentment major motivació 
i eficàcia i productivitat. 

A la llarga s’anirà dotant de continguts més amplis, i que va-
gin en la línia de la gestió (control de l’absentisme, equips de 
treball, pagament de plusos festius...) i desenvolupament del 
personal (accions formatives, avaluacions d’acompliment...) 

Malauradament, la situació pandèmica del COVID-19 ha pro-
vocat un retard sobre les nostres previsions de terminis, però 
confiem en que aquesta eina estigui ja operativa en el primer 
trimestre del 2021.
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Econòmic-
financer
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Jarfels consolidat

Es manté el Marge Econòmic, sent enguany de 1.4 mil euros. 
Les principals diferències en ingressos i despeses respecte 
l’exercici anterior son les següents:

1. Ingressos (-224m euros)
Disminució de les feines extres de l’Ajuntament (-181m) i la 
dràstica caiguda dels ingressos de clients privats (-163m) 
causades per la pandèmia del COVID-19. Aquesta circums-
tancia en privats coincideix amb l’estratègia implantada els 
darrers anys de disminuir les feines de privats i ha impulsat 
que en el pressupost del 2021 s’augmenti el manteniment 
municipal i es disminueixi la previsió de privats.

2. Despeses (-223m euros) 
Personal (+38m): increment per la Llei de Pressupostos 
(+30m); l’any anterior va haver-hi tres baixes de llarga durada 
que van suposar estalvi en la despesa de seguretat social i 
que aquesta any no s’han produït (+24m); la adequació dels 
recursos de personal temporal a la situació de disminució 
d’activitat per la pandèmia ha provocat una optimització de 
recursos i disminució de reforç temporal -16m euros.

Aprovisionaments i Subcontractació (-234m): estalvi en 
el consum de material de jardineria relacionat amb la dismi-
nució de les feines extres de l’Ajuntament i Privats (-129m) i 
de les feines subcontractades (-95m) com a conseqüència 
de la caiguda de l’activitat per la pandèmia del COVID-19.

Tributs (-50m): per la disminució de la despesa en aprovisi-
onaments i subcontractació.

Econòmic-financer

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 3.385 3.474 3.595 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 254 370 189 Marge 2019 2 2
Altres Ingressos 209 236 72 Encàrrec -60 -58 0 60
Personal 3.093 3.217 3.255 Altres Ingressos -164 -222 0 164
Compres 304 366 228 Personal -39 -261 0 39
Subcontractació 121 141 46 Compres 139 -261 139 0
Serveis Exteriors 133 131 158 Subcontractació 96 -122 96 0
Tributs 119 141 90 Serveis Exteriors -27 -53 0 27
Préstecs 0 0 3 Tributs 50 -53 50 0
Amortitzacions 78 82 78 Préstecs -3 -6 0 3
Altres Despeses -1 0 -4 Amortitzacions 4 -6 4 0
Marge Econòmic 2 2 1 Altres Despeses 4 -2 4 0

Marge 2020 1

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)

2 1

138,9
95,5

50,1
3,8 3,6

59,8

164,2

38,9 26,6 3,2

52 49 39

48 70 68

172
202

72

32

30

24

22

23

24

2018 2019 2020

Benzina, Gasoil i Lubricants Gas Natural Vehicular Recanvis i Eines
Material de Jardineria EPI i Uniformitat Ofimàtica

4

17

45

25

1 0

22
19

3

22

41

27

1

21

16

2

40
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31

1

13

25

2018 2019 2020
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79,0%

74,0%

75,0%

76,0%

77,0%

78,0%

79,0%

80,0%

81,0%

82,0%

83,0%

2.450

2.500

2.550

2.600

2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

2018 2019 2020

2.597

425

70

2.846

339

31

2.840

387

28

Directe Estructura Altres Despeses

2018 2019 2020
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Mant Espais Verd

Arbrat

Recollida Restes

Franges

Mant Verd Edificis Públics

Ass Serv Territ

Via Pública

Mobiliari

Privats

Extres Ajunt

Pla Ocupació
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Àrea de Manteniment i millora 
dels espais verds

El Marge Econòmic de 2020 és de -69 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (+87m euros)

2. Despeses (-64m euros) 
Personal (+291m): per l’ adequació dels recursos per fer front 
a les citades dotacions dels encàrrecs. 

Personal (+87m): per l’ adequació dels recursos per fer 
front a l’augment de l’encàrrec i per l’increment segons la 
Llei de Pressupostos.

Aprovisionaments (-49m): l’estalvi en el consum de mate-
rial de jardineria (-12m) i ajust de les existències en el recomp-
te de l’inventari anuals (-19m). Estalvi en la subcontractació 
(-12m) degut a la realització de diferents tasques amb recur-
sos propis.

Altres Despeses (+21m): per la redistribució de les despe-
ses d’estructura assignades a les àrees.

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 1.220 1.280 1.368 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 -93 -93
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 88 -93 88 0
Personal 941 976 1.064 Altres Ingressos 0 -5 0 0
Compres 93 113 76 Personal -88 -93 0 88
Subcontractació 7 17 5 Compres 38 -93 38 0
Serveis Exteriors 6 8 10 Subcontractació 12 -55 12 0
Tributs 1 1 9 Serveis Exteriors -2 -45 0 2
Préstecs 0 0 0 Tributs -8 -53 0 8
Amortitzacions 24 25 21 Préstecs 0 -53 0 0
Altres Despeses 134 232 253 Amortitzacions 5 -53 5 0
Marge Econòmic 13 -93 -69 Altres Despeses -21 -69 0 21

Marge 2020 -69

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Àrea d’Arbrat

El Marge Econòmic de 2020 és de 23 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (+13m euros) 

2. Despeses (-21m euros) 
Personal (+6m): únicament hi ha l’impacte de l’increment per 
la Llei de Pressupostos. Es podrien haver assolit els 13m d’incre-
ment, però no s’han contractat temporals per fer substitucions.

Altres Despeses (+8m): per la redistribució de les despeses 
d’estructura assignades a les àrees.

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 284 528 541 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 32 32
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 13 32 13 0
Personal 374 361 367 Altres Ingressos 0 44 0 0
Compres 11 11 12 Personal -7 38 0 7
Subcontractació 27 17 17 Compres 0 38 0 0
Serveis Exteriors 4 2 4 Subcontractació 0 38 0 0
Tributs 0 0 6 Serveis Exteriors -1 36 0 1
Préstecs 0 0 0 Tributs -6 31 0 6
Amortitzacions 13 13 12 Préstecs 0 31 0 0
Altres Despeses 118 92 100 Amortitzacions 1 31 1 0
Marge Econòmic -263 32 23 Altres Despeses -8 23 0 8

Marge 2020 23

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Àrea de Recollida de restes 
de jardineria i esporga

El Marge Econòmic de 2020 és de 96 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (+73m euros) 
13m per la Llei de Pressupostos i 60m per fer front a les 
amortitzacions de la nova flota de camions.

2. Despeses (-5m euros) 
Personal (-13m): no s’han contractat temporals per 
fer substitucions.

Altres Despeses (+9m): per la redistribució de les despeses 
d’estructura assignades a les àrees.

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 516 555 627 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 18 18
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 73 18 73 0
Personal 347 372 359 Altres Ingressos 0 91 0 0
Compres 37 37 27 Personal 13 91 13 0
Subcontractació 3 1 2 Compres 10 104 10 0
Serveis Exteriors 9 13 13 Subcontractació 0 114 0 0
Tributs 1 1 9 Serveis Exteriors 0 113 0 0
Préstecs 0 0 0 Tributs -8 106 0 8
Amortitzacions 5 5 5 Préstecs 0 106 0 0
Altres Despeses 114 106 116 Amortitzacions 0 106 0 0
Marge Econòmic 0 18 96 Altres Despeses -10 96 0 10

Marge 2020 96

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Àrea de Manteniment de 
franges contra incendis

El Marge Econòmic de 2020 és de 70 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (+8m euros) 
13m per la Llei de Pressupostos i 60m per fer front a les 
amortitzacions de la nova flota de camions.

2. Despeses (-12m euros) 
Personal (-22m): no s’han contractat temporals per 
fer substitucions.

Altres Despeses (+5m): per la redistribució de les despeses 
d’estructura assignades a les àrees.

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 656 335 343 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 50 50
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 8 50 8 0
Personal 249 214 192 Altres Ingressos 0 57 0 0
Compres 7 7 7 Personal 22 57 22 0
Subcontractació 10 2 5 Compres 0 79 0 0
Serveis Exteriors 1 2 2 Subcontractació -3 76 0 3
Tributs 0 0 2 Serveis Exteriors 1 76 1 0
Préstecs 0 0 0 Tributs -2 75 0 2
Amortitzacions 1 2 2 Préstecs 0 75 0 0
Altres Despeses 82 58 63 Amortitzacions 0 75 0 0
Marge Econòmic 306 50 70 Altres Despeses -5 70 0 5

Marge 2020 70

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Àrea de Manteniment del 
verd dels edificis públics 2018 2019 2020

Encàrrec Ordinari 186 91 93 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 8 8
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 2 8 2 0
Personal 62 61 66 Altres Ingressos 0 10 0 0
Compres 1 1 1 Personal -6 4 0 6
Subcontractació 0 0 0 Compres 0 4 0 0
Serveis Exteriors 0 0 1 Subcontractació 0 5 0 0
Tributs 0 0 0 Serveis Exteriors -1 4 0 1
Préstecs 0 0 0 Tributs 0 4 0 0
Amortitzacions 5 5 2 Préstecs 0 4 0 0
Altres Despeses 23 16 17 Amortitzacions 2 4 2 0
Marge Econòmic 95 8 5 Altres Despeses -1 5 0 1

Marge 2020 5

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 64 53 54 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 -11 -11
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 2 -11 2 0
Personal 62 54 56 Altres Ingressos 0 -9 0 0
Compres 0 0 0 Personal -2 -11 0 2
Subcontractació 0 0 0 Compres 0 -11 0 0
Serveis Exteriors 0 0 0 Subcontractació 0 -11 0 0
Tributs 0 0 0 Serveis Exteriors 0 -11 0 0
Préstecs 0 0 0 Tributs 0 -11 0 0
Amortitzacions 0 0 0 Préstecs 0 -11 0 0
Altres Despeses 9 9 10 Amortitzacions 0 -11 0 0
Marge Econòmic -7 -11 -11 Altres Despeses -1 -11 0 1

Marge 2020 -11

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Àrea de Reparació i millora de la via pública

El Marge Econòmic de 2020 és de -29 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

2. Despeses (-22m euros) 
Personal (-30m): dues baixes de llarga durada han suposat 
aquest estalvi en les càrregues de Seguretat Social.

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 199 199 199 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 -51 -51
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 0 -51 0 0
Personal 195 208 177 Altres Ingressos 0 -51 0 0
Compres 8 7 8 Personal 31 -51 31 0
Subcontractació 0 0 0 Compres 0 -21 0 0
Serveis Exteriors 2 1 3 Subcontractació 0 -21 0 0
Tributs 0 0 2 Serveis Exteriors -1 -22 0 1
Préstecs 0 0 0 Tributs -1 -23 0 1
Amortitzacions 0 0 2 Préstecs 0 -23 0 0
Altres Despeses 15 34 37 Amortitzacions -2 -26 0 2
Marge Econòmic -21 -51 -29 Altres Despeses -3 -29 0 3

Marge 2020 -29

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Àrea de Reparació i manteniment 
del mobiliari urbà i vandalisme

El Marge Econòmic de 2020 és de 2 mil euros, amb un lleu-
ger decrement respecte l’any anterior per la reclassificació 
de les despeses estructurals entre àrees (+6m).

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 260 310 312 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 10 10
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 2 10 2 0
Personal 172 218 222 Altres Ingressos 0 12 0 0
Compres 27 19 14 Personal -4 8 0 4
Subcontractació 1 0 0 Compres 5 8 5 0
Serveis Exteriors 1 1 5 Subcontractació 0 13 0 0
Tributs 0 0 4 Serveis Exteriors -4 9 0 4
Préstecs 0 0 0 Tributs -3 6 0 3
Amortitzacions 9 9 8 Préstecs 0 6 0 0
Altres Despeses 0 53 59 Amortitzacions 2 6 2 0
Marge Econòmic 49 10 2 Altres Despeses -5 2 0 5

Marge 2020 2

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Estructura i despeses generals
2018 2019 2020

Encàrrec Ordinari 0 0 0 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 -646 -646
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec 0 -646 0 0
Personal 492 364 405 Altres Ingressos 0 -646 0 0
Compres 9 43 55 Personal -41 -687 0 41
Subcontractació 1 -19 15 Compres -12 -699 0 12
Serveis Exteriors 104 100 116 Subcontractació -34 -733 0 34
Tributs 115 136 55 Serveis Exteriors -16 -749 0 16
Préstecs 0 0 3 Tributs 81 -749 81 0
Amortitzacions 18 21 25 Préstecs -3 -671 0 3
Altres Despeses 1 0 -5 Amortitzacions -3 -674 0 3
Marge Econòmic -739 -646 -670 Altres Despeses 4 -674 4 0

Marge 2020 -670

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Feines extres per a l’Ajuntament

El Marge Econòmic de 2020 és de 18 mil euros. Les princi-
pals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (-171m euros)
La caiguda de l’activitat causada per la pandèmia ha reduït 
les actuacions extres de l’Ajuntament.

2. Despeses (-39m euros) 
Reducció proporcional a la caiguda de l’activitat i, a més, 
s’ha redistribuït correctament el personal assignat respecte 
el 2019 (que gran part va anar assignat a Manteniment del 
Verd Públic).

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 0 0 0 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 254 358 189 Marge 2019 149 149
Altres Ingressos 0 4 1 Encàrrec -169 -20 0 169
Personal 0 0 100 Altres Ingressos -2 -22 0 2
Compres 77 93 21 Personal -100 -122 0 100
Subcontractació 69 79 2 Compres 71 -122 71 0
Serveis Exteriors 0 1 2 Subcontractació 78 -51 78 0
Tributs 0 0 5 Serveis Exteriors -1 26 0 1
Préstecs 0 0 0 Tributs -5 21 0 5
Amortitzacions 0 0 0 Préstecs 0 21 0 0
Altres Despeses 153 39 43 Amortitzacions 0 21 0 0
Marge Econòmic -44 149 18 Altres Despeses -3 18 0 3

Marge 2020 18

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Privats

El Marge Econòmic de 2020 és de -154 mil euros. Les prin-
cipals diferències respecte al Marge de l’exercici anterior son 
les següents:

1. Ingressos (-165m euros)
La pandèmia ha fet estralls en la demanda de clients privats 
individuals, hotels i restaurants. Aquesta circumstancia coin-
cideix amb l’estratègia implantada els darrers anys de dismi-
nuir les feines de privats i ha impulsat que en el pressupost 
del 2021 s’augmenti el manteniment municipal i es disminu-
eixi la previsió d’ingressos en aquesta àrea.

2. Despeses (-88m euros) 
Personal (-23m): no s’han originat substitucions. Degut a la 
caiguda de l’activitat de la seva àrea, se’ls ha redistribuït do-
nant suport a la resta d’àrees de l’empresa.

Aprovisionaments i Subcontractació (-69m): estalvi para-
l·lel a la reducció de l’activitat.

2018 2019 2020
Encàrrec Ordinari 0 0 -3 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 0 0 Marge 2019 -77 -77
Altres Ingressos 209 233 71 Encàrrec -3 -81 0 3
Personal 199 206 182 Altres Ingressos -162 -242 0 162
Compres 34 34 8 Personal 24 -242 24 0
Subcontractació 5 44 1 Compres 26 -219 26 0
Serveis Exteriors 4 2 3 Subcontractació 43 -193 43 0
Tributs 0 0 2 Serveis Exteriors -1 -151 0 1
Préstecs 0 0 0 Tributs -2 -153 0 2
Amortitzacions 2 1 1 Préstecs 0 -153 0 0
Altres Despeses -3 23 25 Amortitzacions 0 -153 0 0
Marge Econòmic -33 -77 -154 Altres Despeses -2 -154 0 2

Marge 2020 -154

Aprovisionaments i Treballs Subcontractats (m.Euros) Serveis Exteriors (m.Euros)

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Plans d’ocupació
2018 2019 2020

Encàrrec Ordinari 0 123 61 Nom Valor Acumulat Inici / Final Positiu Negatiu
Encàrrec Extraordinari 0 12 0 Marge 2019 -48 -48
Altres Ingressos 0 0 0 Encàrrec -75 -123 0 75
Personal 0 184 65 Altres Ingressos 0 -123 0 0
Compres 0 0 0 Personal 119 -123 119 0
Subcontractació 0 0 0 Compres 0 -4 0 0
Serveis Exteriors 0 0 0 Subcontractació 0 -4 0 0
Tributs 0 0 0 Serveis Exteriors 0 -4 0 0
Préstecs 0 0 0 Tributs 0 -4 0 0
Amortitzacions 0 0 0 Préstecs 0 -4 0 0
Altres Despeses 0 0 0 Amortitzacions 0 -4 0 0
Marge Econòmic 0 -48 -4 Altres Despeses 0 -4 0 0

Marge 2020 -4

Variació del Marge Econòmic respecte Any Anterior (m.Euros)

Personal Directe (m. Euros i % sobre Total Encàrrec Ordinari) Despesa en Personal per Tipologia (m.Euros)
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Balanç de Situació

Actiu No Corrent (+1.044m): l’Immobilitzat material ha aug-
mentat com a conseqüència de l’adquisició de parts dels 
nous vehicles de la flota (+503m) i el préstec a SAC per valor 
de 700m euros.

Actiu Corrent (+1.129m): signat un préstec amb Banc Saba-
dell per l’adquisició de la nova flota de vehicles (1.500m) part 
dels quals ja destinats a l’adquisició (veure Actiu no Corrent).

Passiu No Corrent (+1.345m): signat un préstec amb Banc 
Sabadell per l’adquisició de la nova flota de vehicles (1.500m), 
dels quals 155m es porten a Passiu Corrent per fer front al 
deute corresponent a l’any en curs.

Passiu Corrent (+784): a banda dels 155m del préstec amb 
Banc Sabadell, queda també reflectida a aquí el préstec efec-
tuat a SAC. 

31/12/19 31/12/20

A) Activo no Corriente 255.166,84 1.299.814,93
I. Inmovilizado intangible 8.540,76 4.485,06
Aplicaciones informáticas 8.540,76 4.485,06
II. Inmovilizado material 246.478,38 749.263,49
Terrenos 98.893,74 98.893,74
Resto del inmovilizado material 147.584,64 650.369,75
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 545.918,68
V. Inversiones financieras a largo plazo 147,70 147,70
B) Activo Corriente 2.281.368,02 3.411.059,91
II. Existencias 79.077,15 83.175,32
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 713.576,65 694.481,60
Clientes por ventas y prestacions de servicios 414.462,86 693.573,49
Otros deudores 299.113,79 908,11
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 156.894,39
V. Inversiones financieras a corto plazo 6.701,09 6.701,09
VI. Periodificaciones a corto plazo 20.709,60 4.097,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.461.303,53 2.465.710,41
Total Activo (A+B) 2.536.534,86 4.710.874,84

A) Patrimonio Neto 2.177.080,95 2.215.510,27
A.1) Fondos propios 2.177.080,95 2.215.510,27
I. Capital 500.000,00 500.000,00
III. Reservas 1.675.348,99 1.712.408,15
V. Resultado de ejercicios anteriores 0,00 1.731,96
VII. Resultados de ejercicio 1.731,96 1.370,16
B) Pasivo no Corriente 0,00 1.344.774,67
II. Deudas a largo plazo 0,00 1.344.774,67
Deudas con entidades de crédito. 0,00 1.344.774,67
C) Pasivo Corriente 359.453,91 1.150.589,90
III. Deudas a corto plazo 0,00 855.225,33
Deudas con entidades de crédito 0,00 155.225,33
IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 359.453,91 295.364,57
Proveedores 131.289,28 55.679,30
Otros acreedores 228.164,63 239.685,27
Total Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C) 2.536.534,86 4.710.874,84

Ratis de Balanç Òptim 2018 2019 2020

Rati Endeutament = Passiu / Patrimoni Net - 0,16 0,17 1,12
Rati Solvència = Actiu / Passiu 1,50 7,16 7,06 1,89
Rati Liquiditat = Actiu Corrent / Passiu Corrent 1,00 6,27 6,35 2,98
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Tresoreria

L’increment de tresoreria té una causa fonamental: el préstec 
amb Banc Sabadell per a l’adquisició de la nova flota de ve-
hicles (+1.500).

La sortida d’efectiu per valor de 500m euros és l’adquisició 
de part d’aquesta flota (vehicles lleugers), pendents d’efectu-
ar l’adquisició dels vehicles pesants per al primer trimestre 
de 2021.

Destacar que la sortida real del flux monetari de Jarfels a SAC 
pel préstec demanat per aquesta serà el 2021, tot i que el seu 
efecte comptable ja ha quedat reflectit en el Balanç. Per això 
no es visualitza aquesta disminució de tresoreria.

1.461
1.563 1.584 1.603 1.690

3.165 3.091 3.170 3.201 3.249 3.327

2.465

31/12/19 31/12/20

A) Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación (FEAE)
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 2.124,43 1.379,96
2. Ajustes del resultado 82.202,90 78.058,85
   a) Amortización del inmovilizado (+) 82.202,90 78.359,84
   g) Ingresos financieros (-) 0,00 -3.534,32
   h) Gastos financieros (+) 0,00 3.233,33
3. Cambios en el capital corriente 261.991,26 1.766,13
   a) Existencias (+/-) -12.038,18 -4.098,17
   b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) 282.753,11 19.095,05
   c) Otros activos corrientes (+/-) -14.604,73 -140.281,89
   d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) 5.881,06 672.969,82
   e) Otros pasivos corrientes (+/-) 0,00 -545.918,68
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0,00 291,19
   a) Pago de intereses (-) 0,00 -3.233,33
   c) Cobros de intereses (+) 0,00 3.524,52
FEAE (1 + 2 + 3 + 4) 346.318,59 81.496,13
B) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (FEAI)
6. Pagos por inversiones (-) -23.382,25 -577.089,25
   b) Inmovilizado intangible -7.725,00 0,00
   c) Inmovilizado material -15.657,25 -577.089,25
7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00
FEAI (6 + 7) -23.382,25 -577.089,25
C) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación (FEAF)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 1.500.000,00
   a) Emisión 0,00 1.500.000,00
       2. Deudas con entidades de crédito (+) 0,00 1.500.000,00
FEAF (9 + 10 + 11) 0,00 1.500.000,00
E) Aumento o Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes (FEAE + FEAI + FEAF + D) 322.936,34 1.004.406,88
Efectivo o equivalentes a 01/01/2020 1.138.367,19 1.461.303,53
Efectivo o equivalentes al final del periodo 1.461.303,53 2.465.710,41









60

SAC/2020

2020

Memòria de gestió 


	Carta de la presidenta
	Presentació
	Organigrama i òrgans de gestió
	Jarfels
	Recursos humans
	Econòmic-financer

