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Carta de la Presidenta

¡Gracias! Es la palabra que me gustaría destacar en la
Memoria de Gestión de las empresas municipales Servicios
Ambientales de Castelldefels (SAC S. A.) i JARFELS S.A., referente a la actividad desarrollada en el año 2021. Gracias a
todo el personal, por dar un paso al frente en un contexto
marcado por la pandemia. Gracias, por el trabajo diario en
áreas fundamentales para el municipio, tal y como definieron más de 150 vecinos y vecinas en el Acuerdo de Ciudad
de 2020 por la reactivación frente a la emergencia sanitaria.
El Acuerdo prioriza cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para potenciar un modelo de ciudad cívica donde
las personas son protagonistas. Con un espacio público de
calidad, que propicie un estilo de vida saludable, integrando
zonas verdes, y mejorando la calidad del aire mediante una
movilidad más sostenible.
Un modelo donde SAC y Jarfels son protagonistas. Con grandes retos como la nueva distribución de Barrios del servicio
Barri Net, que nos ha permitido un reparto más equitativo
de días en el servicio de recogida. Gracias, también, a los
agentes cívicos, que han trasladado a la Policía Local aquellas
situaciones en las que no se ha cumplido con el día indicado
para depositar los restos o muebles en la puerta de casa.
Castelldefels quiere ser ejemplo de una transformación ecológica y más respetuosa con el medioambiente. Programas
como la plantación de árboles y el proceso de naturalización
son beneficiosos para nuestra salud y bienestar. Consolidan
un verde urbano que nos hace más resilientes ante el cambio climático. En la misma línea, servicios como el puerta a

puerta nos deben llevar a mejorar el índice de recogida selectiva. Reconocimientos como los Premios
Bandera Verde de Ecovidrio, y Alfonso Maíllo del
Congreso Recuwaste, nos indican que estamos en
el buen camino.
Castelldefels és una ciutat per viure i conviure.
Apostem per polítiques que garanteixin el dret a l’habitatge. Des de l’Oficina Local d’Habitatge, hem incorporat el servei d’unitat pel dret a la vivenda digna, d’atenció
i prevenció de desnonaments, en ajuda a les famílies que
més ho necessiten. Per altra banda, en els propers mesos
començarà la construcció de 72 vivendes destinades al lloguer assequible al carrer Pietat, dirigides als col·lectius que
tenen més dificultats en l’accés a l’habitatge.
Com a Presidenta i Alcaldessa, juntament amb la Direcció
de les empreses, volem agrair el paper de tot el personal
de SAC i Jarfels perquè heu donat un pas endavant quan
Castelldefels més ho ha necessitat. Us convido a llegir la
Memòria de Gestió, com a millor resum del funcionament i
resultat dels projectes assolits durant l’exercici 2021. Alhora,
animo als treballadors i treballadores a continuar sumant
esforços per ajudar a Castelldefels a avançar en el compliment de l’Acord de Ciutat per una ciutat cívica, neta, feminista, inclusiva, segura i sostenible. Un Castelldefels que
avança sense deixar ningú enrere. Gràcies!
Maria Miranda Cuervas
Alcaldessa – Presidenta
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Presentació

L’activitat de la societat te dos vessants, la pública en la seva
condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Castelldefels,
segons 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 2021, consisteix principalment en la
gestió del Servei de Manteniment i Millora dels Espais Verds
de Castelldefels, 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
mesura de prevenció d’incendis, i execució a través de
programes d’ocupació.
• Encàrrec de gestió per a la realització de tasques de recollida 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 àrees
transversals d’estructura com són: l’econòmica i financera,
els RRHH i la jurídica i de contractació. Aquestes àrees són
coordinades des de SAC per optimitzar al màxim els recursos
i les sinergies.
Cal tenir en compte que l’activitat de jardineria la realitza
l’empresa municipal JARFELS SA, que està gestionada per

l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels SA,
mitjançant encàrrec de gestió per tal d’optimitzar al màxim
els recursos de les dues empreses i no crear duplicitats administratives entre les dues empreses municipals.
CLIENTS PRIVATS

Jarfels SA ofereix els seus serveis de Jardineria a diferents
institucions i empreses del sector terciari municipal, com ara
Centres d’Atenció Primària, 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 propagació d’una possible plaga,
dins l’estratègia del Control Integral de Plagues.
l’empresa municipal Jarfels SA que està gestionada per SAC
mitjançant el citat Encàrrec de Gestió, per tal d’optimitzar al
màxim els recursos de les dues empreses i no crear duplicitats administratives.

Jarfels per àrees

Verd municipal

Barri Net

Assessorament als
Serveis Territorials

Mobiliari urbà i
Jocs infantils

Via pública

6

JARFELS/2021

Organigrama i
òrgans de gestió

7

JARFELS/2021

Organigrama i
òrgans de gestió
Junta General
(Ple Ajuntament)

Consell
Administració

Gerència

Àrea
Jardineria

Àrea
Recursos
Humans

Àrea
Econòmica
i Financera

Àrea
Serveis Juridícs

Òrgans de gestió
Junta General
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

Consell d’Administració

Equip de Direcció

Presidenta
María Miranda Cuervas

Secretaria
Dolors Ferrándiz Berna

Gerent
Fernando Costa Vilarrasa

Vice-President
Jordi Vendrell i Amat

Interventor
Jose Luís Iranzo Sancho

Director Àrea de Jardineria
Oscar Aguilar Muiño

Consellers/es
Eva López Giménez
Candela López Tagliafico
Ramón Morera Castell
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Interventor
Jose Luís Iranzo Sancho
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Jarfels
Servei jardineria municipal
L’empresa JARFELS, S.A. porta a terme el servei de manteniment de jardineria municipal, d’acord amb l’encàrrec anual
de l’Ajuntament de Castelldefels.

A continuació es mostra el temps dedicat a les principals
tasques de jardineria durant el 2021:

Aquest any s’han substituït diferents programadors de reg de
Telegestió de SAMCLA. Es mostren al següent plànol:

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
Jarfels realitza treballs de conservació i manteniment de
tots els parcs i zones enjardinades de les vies públiques
(jardins, places, parterres, mitjanes, illes, jardineres, tanques
vegetals, etc.) de la ciutat que s’engloben en el document
“Especificacions tècniques per a la prestació del servei dels
treballs de conservació manteniment i millora dels parcs i
jardins públics de la ciutat de Castelldefels.”
El servei porta 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 el
sistema de telegestió del reg amb el sistema SAMCLA BOX
arreu del municipi i el control de la legionel·la de la xarxa de
reg d’acord amb la normativa vigent.
Des de Jarfels realitzem:
—— Seguiment diari de la web de Samcla
—— Revisió de possibles avaries, canvis de piles o caigudes de llum,
—— Seguiment de consum dels SAMCLA-volum.
—— Seguiment i canvis de programacions.

Cercle groc corresponen als programadors substituïts. En el
darrer quadrimestre, SAMCLA ha presentat els nous dispositius i la nova plataforma que entrarà en vigor amb les noves
incorporacions al 2022.
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Renaturalització de gespes a prats

Reposicions de plantes al municipi

Durant el 2021 s’ha estudiat a fons l’estudi presentat per
ECOMOLL. Amb la col·laboració del tècnic municipal i de l’autora de l’estudi, s’han revisat tots els espais previstos i detectat
possibles modificacions per tal d’adaptar amb més precisió les
propostes inicials als indrets.

Durant el 2021 s’han detectat més de 1450 faltes de plantes a
diferents indrets del municipi, que han requerit la seva reposició.
Aquestes faltes es produeixen majoritàriament per vandalisme.
La distribució de les plantacions de reposició per barris es mostra en el següent gràfic:

Fruit d’aquesta revisió s’han plantejat propostes definitives d’actuació que han estat executades al darrer quadrimestre de l’any.
Les propostes presentades consisteixen en una primera prova
pilot en diferents zones de les plantejades a l’estudi d’Ecomoll.
—— Parterres entre habitatges del Carrer Arenys a Can Bou.
—— Avinguda Catalunya (A l’extrem sud de l’avinguda)
—— Parc de la Mediterrània
—— Parc del Mar
—— Parterre Passeig Marítim Tram I
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Treballs de conservació i
manteniment de l’arbrat públic
Aquest es centra principalment en la poda, restauració i
sanejament 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 conservació i manteniment de l’arbrat públic de
la ciutat de Castelldefels”.
• Manteniment dels escocells: Tractaments fitosanitaris: es
realitzen tractaments per al control de plagues i malalties
amb criteris de Gestió Integral de Plagues. Cal destacar
les actuacions contra el morrut de les palmeres i contra la
processionària del pi.
• Adobats: la freqüència d’aplicació dels adobs vindrà
donada en funció de les carències, condicions fisicoquímiques i estat vegetatiu dels arbres.
• Treballs de seguretat i urgència: compren els treballs
que siguin necessaris per a mantenir i restablir la seguretat
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 protecció, subjecció i ornamentació que puguin tenir els arbres
(tutors, aspres, pilones, cablatge, guarda escocells,..).
• Plantació d’arbrat: aquests treballs es duen a terme al
marge 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.
• Reg de l’arbrat: Per millorar les defenses dels arbres de
cara a la temporada d’estiu on les temperatures són elevades i l’arbre és més feble a l’acció de possibles plagues,
hem addicionat aminoàcids a l’aigua de reg. Les Hores
totals destinades al reg d’arbrat mitjançant la cuba de reg
han estat de 1.943 hores.
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• Poda de l’arbrat: Durant el 2021 s’ha dut a terme la implantació del Pla de Risc de l’arbrat i també el Pla de Poda
de l’arbrat. Per tal de poder assolir els objectius dels Plans
i l’acompliment del calendari, hem definit quins son els
recursos humans dels quals disposem i els hem format
perquè puguin desenvolupar correctament la seva tasca
Disposem de:
—— 8 Oficials de Podador que realitzen una feina de camp
intensiva i que agilitzen la revisió del gruix de les inspeccions agrupades sota el Nivell 1 del Pla de Risc.
—— 1 Encarregat que supervisa i realitza les inspeccions de
Nivell 1 del Pla de Risc.
—— 1 Tècnic que supervisa i realitza les inspeccions de Nivell
2 del Pla de Risc.
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.
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La Gestió Integrada de Plagues (GIP) és una tècnica
natural que inclou sistemes tan diversos com l’ús de depredadors introduïts o naturals, tractaments amb productes
no-contaminants ni residuals, instauració de refugis per
insectes beneficiosos (caixes niu, plantes refugi,...), etc.

JARFELS/2021

• Tractaments químics: Més de 3.000 unitats de pins
amb Cipermetrin 0,35% (control de la processionària
del pi), 2.820 unitats d’arbrat (sense incloure les palmeres)
i 512 unitats de palmeres (3-4 tractaments a l’any).
• Tractament biològic: 700 unitats d’arbres mitjançant
solta d’insectes.

La GIP és 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 demostrat com un sistema que estalvia de manera considerable costos econòmics a mig termini.
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DADES ESPORGA
Pel que fa a esporga, durant el 2021 s’han esporgat les
següents unitats per tipologia i s’han fet les actuacions que
es resumeixen a continuació:

Tipologia actuació
Poda de control
Poda de manteniment

Total
961
0

Poda de reformació

41

Altres
Poda de palmera Phoenix
Tractament palmera

249
206
512
240

Poda palmera washingtonia

226

Tala palmera

2021

1 Phoenix Canariensis Pl. Catalunya

Atac de
Morrut

22/01/2021

1 Phoenix Canariensis C/Escolana

Atac de
Morrut

22/01/2021

Atac de
Morrut

25/01/2021

1 Phoenix Canariensis C/Estrella de Mar

Atac de
Morrut

27/07/2021

1 Phoenix Canariensis Interior Castell

Atac de
Morrut

17/11/2021

1 Phoenix Canariensis Can Baixeres

Atac de
Morrut

18/11/2021

1 Phoenix Canariensis Ps. Panoràmic

Atac de
Morrut

15/12/2021

1 Phoenix Canariensis

Dr. Marañón
(urgències)

2

Tractament endoteràpia arbrat
Tractament arbrat

Tala de palmeres

3.545

Poda de formació
Talar

Durant l’any 2021 s’han realitzat les següents actuacions corresponents a arrabassaments de soques:

2.581
9

Unitats soques

GENER

0

FEBRER

0

MARÇ

0

ABRIL

17

MAIG

3

JUNY

0

JULIOL

0

AGOST

0

SETEMBRE

0

OCTUBRE

4

NOVEMBRE

3

DESEMBRE

7

Total

34

Tractament de l’arbrat
Tipuanes

792 unitats

Platanus

1.789 unitats
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INVENTARI ARBRAT DEL MUNICIPI

PLANTACIÓ ARBRAT

Al municipi de Castelldefels tenim la següent distribució d’arbres inventariats:

Fruit de les diferents adjudicacions rebudes per part de
l’Ajuntament de Castelldefels per millorar el patrimoni verd
de la ciutat, enguany ens ha permès doblar el nombre d’arbres plantats respecte als arbres plantats al anys anteriors.
L’any 2021 s’han plantat 352 arbres, el doble d’arbres respecte els anys anteriors.

Espècie

Nº arbres

Platanus × acerifolia (P. hispanica)

1.915

Pinus pinea

1.482

Tipuana tipu

1.218

A continuació es detallen les plantacions d’arbrat al municipi
per barris:

Barri

Unitats

BAIXADOR

23

BELLAMAR

7

CAMÍ RAL

11

CAN BOU

33

CAN ROCA

8

CAN VINADER

11

Melia Azedarach

937

Jacaranda Mimosifolia

856

CANYARS

26

Quercus Ilex

797

CENTRE

20

Morus Alba 'Fruitless'

788

EL CASTELL

25

Pinus Halepensis

764

GRANVIA MAR

9

LA PINEDA

81

Celtis Australis

611

Morus Alba

524

LLUMINETES

Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)

543

MARISOL

22

Tamarix Gallica

519

MONTMAR

27

Casuarina Equisetifolia

401

MUNTANYETA

26

Washingtonia Robusta

412

POAL

6

VISTALEGRE

4

Cercis Siliquastrum
Altres
TOTAL

340
4.240
16.347

ZONA UNIVERSITÀRIA
TOTAL

3

10
352
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DADES PLANTACIÓ ARBRAT
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Servei de recollida de restes de
jardineria i d’esporga pública
Servei de recollida de restes de jardineria (Barri Net)
Pel servei 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 és
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.
Durant els darrers anys, hem analitzat com ha anat incrementant el nombre de tones i recollides que realitzaven els
camions del servei de Barri Net. A causa de la incapacitat
d’assegurar una correcta realització del servei es va realitzar
un estudi on s’incorporaven diferents variables:
•
•
•
•

Distribució de TN i recollides per Barri
Mètode de recollida
Volums màxims de residu
Necessitats de camions i personal del servei

JARFELS/2021

El resultat d’aquest estudi es un redimensionat de barris i dies
de recollida, així com la dotació mínima de camions necessària per assegurar el correcte funcionament del servei. En
el cas de la dotació de camions augmentem el servei mínim
a 5 camions operatius.
La nova redistribució de barris va entrar en funcionament el
passat 1 de Març.

SI LES PLANTES I ELS
MOBLES PARLESSIN,
DIRIEN: TREU-NOS EL

NOVA DISTRIBUCIÓ DE ZONES
PER A LA RECOLLIDA DE MOBLES
I RESTES DE JARDINERIA
Ajuda,ns a mantenir la ciutat neta!
• Treu el mobles i les restes de jardineria
de 21 a 23 h.
• Excepte 23 i 30 de desembre i vigília
de festius

QUE TOCA

• Deixa els trastos i les restes de poda
a la porta de casa, no al costat dels
contenidors.

DIUMENGE

DIMARTS

Montmar Alt
(Av. Diagonal cap amunt)

Poal

Vista Alegre

• 3 peces de mobles i 4m3
de restes de jardineria
com a màxim.

Els Canyars
Can Roca
Can
Vinader

Muntanyeta Centre

El Castell -Poble Vell
DILLUNS
Bellamar

El Castell-Poble Vell
Montmar

Els Canyars

Camí Ral

Bellamar

Montmar Baix
(Av. Diagonal cap avall)
Centre

Baixador
Can Roca
Muntanyeta
DIMECRES
Les Botigues
Can Bou
Gran Via Mar
Mar-i-Sol
Zona Universitària
Camí Ral

Poal

Zona Universitària
Mar-i-Sol
Les Botigues

Can Bou

Gran Via Mar

Baixador

Lluminetes
(entre Av. Platja
i carrer 6)
DIJOUS
La Pineda

Lluminetes
Lluminetes

Can Vinader

La Pineda

Lluminetes
(entre carrer 6
i carrer 9)
Vista Alegre
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En els següents gràfics s’observa la distribució de tones i recollides dels diferents dies de la setmana on podem observar
com s’ha equilibrat el volum d’esporga i restes vegetals
i recollides respecte al mateix període d’anys anteriors.
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No obstant això, encara podem observar punts de millora.
Es continuen produint incompliments pels ciutadans que
treuen les restes fora del dia que tenen assignat per domicili.

Si comparem les dades d’enguany amb anys anteriors, malgrat les recollides es mantenen constants, observem una
disminució un 26% de tones de restes vegetals recollides.

Aquesta situació dificulta molt la percepció de neteja i compliment del servei, ja que no es pot garantir que el barri romangui net fins al dia de la recollida planificada.

Una possible explicació podríem trobar-la degut als temporals com El Gloria ó Filomena, que van afectar el municipi
durant el 2020 i principis de 2021 i que van provocar la baixa
de gran nombre d’exemplars d’arbres així com de una profunda neteja del brancatge susceptible de poda.

L’any 2021 el servei Barri Net ha recollit el següent volum en
tones i número de recollides de restes vegetals:
Nombre recollides
49.787

Total tones
2.306,52

Això explicaria com les tones de restes s’han incrementat
durant el 2020, com a conseqüència de la caiguda d’arbres
i branques, i com s’han reduït al 2021 amb la vegetació molt
més neta.

Servei de recollida de les restes
procedents de l’esporga pública
Amb aquesta nova distribució i dimensionament del servei,
actualment estem en disposició de garantir que per part de
JARFELS, el servei de recollida de restes vegetals de Barri
Net es finalitza el dia que toca, no quedant carrers pendents
de recollir.

Es disposa d’un equip tot l’any, treballant jornada completa de
dilluns a divendres. L’equip estarà format per un camió grua
amb pop, un xofer (oficial 1ª camioner) i en moltes ocasions
aquest xofer anirà acompanyat per un altre xofer també oficial de 1a.
Les tones recollides el 2021 sumen un total de 619,57 Tn.
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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

Eliminació de les males herbes a les vies públiques

Aquest capítol comprèn les actuacions en llocs concrets
determinats per l’Ajuntament com ara:

Es disposen de dues parelles de jardiners per realitzar la
retirada d’herbes localitzades a les vies públiques, passatges, així com d’alguns solars municipals i també les basses
de laminació.

• Treballs de manteniment de les franges de protecció d’incendis forestals.
• Obertura de caixa i descàrrega de vegetació a les franges dels camins principals i secundaris de la Xarxa de
Prevenció d’incendis.

Als següents gràfics es mostra les hores de dedicades a
cadascun dels barris així com els rendiments obtinguts a
cadascun d’ells.

El repartiment d’hores dedicades a la franja forestal es mostra al següent gràfic:

Observem que en barris com Montmar degut al deficient
estat de les voreres, el volum d’herbes és molt elevat i redueix els rendiment de la desbrossada sent necessàries moltes
hores de dedicació.
Barris com el Poal on el volum d’herbes viàries no és molt
elevat, permeten assolir rendiments més elevats.
Aquest any al servei de desbrossadors s’han incorporat les
tasques de manteniment i desbrossada manual de la vegetació de les diferents Basses de laminació i sortides de pluvials
del municipi.
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BASSES DE LAMINACIÓ I SORTIDES DE PLUVIALS
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Manteniment del verd dels edificis
públics i entorn associat
El servei realitza tasques de manteniment i millora que es
duen a terme en els espais verds i entorn associat dels centres i dependències o equipaments municipals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment d’hidro-jardineres amb planta d’interior.
Manteniment de cobertes vegetals.
Manteniment de patis interiors amb àrids o plantes.
Manteniment de vegetació: planta vivaç, aromàtica, arbustiva, 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.

La distribució d’hores dedicades als diferents centres on s’ha
realitzat el servei, ha estat la següent:

JARFELS/2021

Assessorament als Serveis Territorials
en projectes i obres en els aspectes
relacionats amb el verd urbà
L’empresa municipal de jardineria disposa de personal degudament qualificat per dur a terme tasques específiques d’assessorament tècnic.
Entre d’altres possibles tasques, en destaquem:
• Assessorament en tots aquells projectes i obres, principalment dels que s’hagin de desprendre actuacions posteriors
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 espais 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
Equip de paletes
Aquest servei disposa d’equips de paletes, que realitzen tasques de reparació i millora dels parcs i jardins i espais verds.
Principalment, es dedicaran a solucionar incidències derivades 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 camió
amb caixa oberta i ploma per a distribució de material d’obra
i suport als abans esmentats equips de paletes distribuïts pel
municipi, i també a les parelles de la via pública gestionades
des de la unitat d’espai públic municipal. Addicionalment,
aquest equip dóna també suport a altres tasques requerides per la Brigada Municipal (transport i càrrega/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 manteniment i millora dels parcs i jardins públics de la ciutat
de Castelldefels.”

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 se’n fa mal ús del mobiliari o elements
públics per part d’alguns usuaris incívics.

En el següent quadre es recullen les unitats i el tipus d’elements de mobiliari urbà que han sigut objecte de manteniment durant l’any 2021:

En el següent quadre es recullen les unitats i el tipus d’element de mobiliari urbà que han estat reparats a conseqüència d’algun acte vandàlic durant l’any 2021:
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Actuacions manteniment
Bancs

91

Papereres

42

Jocs

41

Tanques

47

Jardineres

2

Sorrals

0

Tarima

20

Rètols

18

T. Pícnic

2

Travesses

0

Pèrgola

1

Actuacions manteniment 2021
Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct,

Nov.

Des.

Total

Bancs

85

83

94

88

128

120

200

65

76

76

74

95

1.184

Papereres

23

17

23

39

38

27

31

13

27

13

18

8

269

Jocs

17

13

23

39

21

7

32

50

35

20

43

14

300

Tanques

10

8

9

10

21

18

19

5

9

9

25

15

143

Jardineres

8

1

10

0

11

0

0

1

0

0

0

0

31

Sorrals

0

2

1

3

2

0

7

0

1

0

0

1

16

Tarima

5

7

6

4

12

4

8

6

3

4

5

1

64

Rètols

1

2

3

1

3

9

12

2

6

4

5

1

48

T. Pícnic

0

0

8

0

0

0

9

40

0

0

0

0

57

Travesses

3

0

2

2

3

0

5

0

5

0

0

0
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1

25

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

28
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Instal·lacions
Les instal·lacions del servei de Jardineria de Jarfels, SA es
situen a la Ctra. de la Sentiu núm 17. Des d’aquesta ubicació
surten cada dia tots els equips del servei de manteniment
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 diverses 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 reciclatge 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
magatzem, serveis i oficina del mateix taller, a la zona d’altells es situen més vestuaris per al personal de l’empresa de
neteja. Des d’aquesta nau hi ha accés a un pati interior on es
realitza la neteja dels vehicles.

A les mateixes instal·lacions es disposa d’un pati amb magatzems 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 funcionament l’octubre de l’any 2019 per tal de subministrar
combustible de GNC a la flota.

També es disposa d’un edifici d’oficines per a la ubicació dels
serveis tècnics de les àrees de neteja (SAC), jardineria (Jarfels),
i dels departaments d’estructura de SAC i Jarfels (RRHH, compres, comptabilitat).
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Personal adscrit al servei
Plantilla mitjana total adscrita al servei 87 persones, la temporada d’estiu la plantilla arriba fins els 94 treballadors.

Flota de vehicles
La flota de JARFELS està formada per 57 vehicles de diferents característiques que s’adapten a les diferents necessitats del servei de Jardineria. Durant aquest 2021 s’ha realitzat
una renovació de la flota substituint gran part dels vehicles
amb combustibles fòssils per alternatives amb combustibles més sostenibles. La inversió del canvi de flota ha estat
de 1.476.659,75€.
D’aquesta manera s’incorporen al servei un total de 6 camions de GNC per la recollida de les restes vegetals que disposen 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 partícules PM-10. Estan dissenyats per cobrir les necessitats específiques 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 treballadors i estan dotats de les darreres tecnologies per tal de
garantir un servei eficient.
—— 9 Ut Motocarros elèctrics
—— 5 Ut de Pick Up de GNC
—— 10 Ut de Motocarros de benzina
—— 6 Ut Camió Grúa de 16 Tn de GNC
—— 2 Ut Camió Grúa de 16Tn de Gasoil
—— 3 Ut de Camió Grúa de 3.500 Kg
—— 2 Ut de Camió cistella elevable
—— 6 Ut de Furgonetes elèctriques
—— 6 Ut de Furgonetes Pick Up
—— 1 Ut de Vehicle Tot Terreny
—— 6 Ut de Turismes
—— 1 Mini Retrocargadora
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Comunicació – Àrea Jardineria
Barri Net
L’1 de març es va iniciar la nova distribució de barris i dies de
recollida. Per donar a conèixer els nous canvis, es va realitzar
una campanya de comunicació.
—— Creació del web: barrinet.castelldefels.org
—— Instal·lació de 45 opis, 300 banderoles i col·locació de
5.000 cartells en els portals del municipi.
—— Repartiment de 24.650 cartes amb l’imant del dia
que toca
—— Repartiments de 3.000 fulletons amb el mapa de la
nova distribució als equipaments municipals.
—— Etiqueta abocament incorrecte per col·locar sobre els
residus que no s’han dipositat correctament.

Plantació arbrat

SI ELS MOBLES
I LES PLANTES
PARLESSIN,
DIRIEN:
HEM
,
D OCUPAR POC

• Plantació arbrat de primavera: S’elabora un reportatge
sobre la plantació de l’arbrat de primavera, es fa difusió al
Castell, xxss i CastelldefelsTV.
• Carta Associació de veïns Gran Via Mar: S’envia una
carta per explicar i arribar a consens a l’hora de substituir
gran part de les baixes d’arbrat dels últims anys al barri de
Gran Via Mar.

Refugis climàtics – AMB

Ajuda,ns a mantenir la ciutat neta.
• Treu el mobles i les restes de jardineria de 21 a 23 h.
• Excepte 23 i 30 de desembre i vigília de festius.
• Deixa els trastos i les restes de poda a la porta de casa, no al costat dels contenidors.
• 3 peces de mobles i 4m3 de restes de jardineria com a màxim.

• Cartes jardiners i administradors de finques: S’envia
una carta a les empreses de jardineria i administradors de
finques del municipi per recordar el funcionament i condicions de Barri net. S’envien 55 cartes a APIs i 6 cartes a
empreses de jardineria.
• Bosses de ràfia Bigbag: L’equip Barri net de Jarfels elabora
un llistat amb aquelles adreces que localitzen que aboquen
les restes vegetals amb bossa de plàstic o no compleixen
amb els 4m3. Se’ls envia una carta oferint-los una bossa de
ràfia “big bag” retornable. Es reparteixen 178 cartes.

Nova distribució de zones per a una recollida més efectiva!
Mira quan li toca al teu carrer a BarriNet.Castelldefels.org

UN
BARRI
NET
DIU
MOLT
DE TU

Abocament
incorrecte

BarriNet.Castelldefels.org

Cal treure els residus el
dia que toca i respectant
els límits de volum.
L’incompliment pot suposar
sancions ﬁns a 600 €.

Col·locació de cartells “Refugis climàtics” al Parc de la
Muntanyeta i el Castell.

Actuacions que s’ha fet difusió
al Castell i les xarxes socials:
—— Franges forestals
—— Lluita biològica contra el pugó
—— Plaga Tomicus
—— Tractament Processionària del Pi
—— Tractament Plataners i Tipuanes

+info
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Recursos
humans
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Recursos Humans
Des de l’àrea de Recursos Humans promovem una política de personal equitativa i transparent, fomentem a tot
l’equip els valors de compromís, responsabilitat i vocació
de servei públic a Castelldefels. Com empresa municipal de
Castelldefels vetllem perquè tota la plantilla treballi amb professionalitat, qualitat i eficàcia en l’àrea de jardineria.

Serveis operatius
JARDINS I PARCS (JARFELS)

Director Àrea

Mantenim.
Municipal

Arbrat

Barri Net

Via Pública

Mobiliari

Assessorament

4 Operaris
Mobiliari (*)

5 Paletes

Extres
Ajuntament

Privats

6 tècnics
2 encarregats

8 Conductors

31 of. Jardin.
14 aux. jard.
Plans ocupació

(*) 1 vacant atransversals
cobrir
Serveis

(**) Lloc ocupat per treballador/a que te doble funció.
Dpt. XXX

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

ÀREA RRHH-Q/PRL

ÀREA A&F

(Recursos Humanos, Calidad y
Prevención Riesgos Laborales)

(Administración y Finanzas)

DIRECTORA RRHH

DIRECTOR

RRHH

PRL/Q (Prev.

(Recursos
Humans)

Riscos i
Qualitat)

Div. Medi
Ambient

1 Of. Adva

DIRECTORA

Dpt. Sistemes
Informàtics

Cap de secció

Administració

1 Of. Adva

ÀREA JURÍDICA

Facturació

Comptabilitat

1 Advo-Tècnic
2 Of. Adves.

Compres

Contractació

PENDIENTE REVISAR. ¿NOS PUEDEN PASAR EDITABLE?

Transparència

1 Tècnica

Dpt. Manteniment

Dpt. Taller

Dpt.
Comunicació

1 Tècnica (**)

3 mecànics
(*)

1 Tècnic (*)

Resposabilitat
Patrimonial
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Dades de distribució de la plantilla

ANÀLISI PLANTILLA A DATA 31 DE DESEMBRE DEL 2021

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

Sexe

2021

Total empleats
(a fi de mes)

GENER

82

69

13

FEBRER

82

69

13

MARÇ

84

71

13

ABRIL

89

75

14

MAIG

90

76

14

JUNY

90

77

13

JULIOL

94

80

14

AGOST

94

80

14

SETEMBRE

89

76

13

OCTUBRE

82

71

11

NOVEMBRE

81

71

10

DESEMBRE

80

70

10

Homes Dones

La mitja de La treballadors/es a l’any 2021 ha estat de
86,4 treballadors/es pràcticament idèntica al 2020 (87).
Entre a l’inici de l’any (82 treballadors/es) i a la fi del mateix
(80 treballadors/es) pràcticament no hi ha variació de plantilla, només amb una diferència de 2 persones menys al
desembre.

30

ÀREA RRHH

JARFELS/2021

Tipus de contractació
Sobre el total de 80 persones actives a 31 de desembre
2021, el 94% dels contractes son de caràcter indefinit, enfront
d’un 6% de contractació temporal.
Si analitzem com es comporta la temporalitat a Jarfels,
podem 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.
—— Si es tracta de plans d’ocupació acostumen a ser contractes d’un mínim de 6 mesos

2. Rellevistes de jubilats parcials i contractes d’interinitat amb reserva del lloc de treball.
—— Els contracte de relleu van associats a una jubilació parcial 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.

Encomanes i Plans Ocupació: A data 31 de desembre de
2021 Jarfels no te cap contracte eventual associat a una encomana de servei per part de l’Ajuntament, però si ha contractat a un total de 4 persones durant 6 mesos provinents del
Pla Ocupació 2021.
Rellevistes i Interinatge: De moment fins a l’any 2022 no es
podrà realitzar cap contracte de relleu (el treballador de més
edat te 63,5 anys) per tant, la totalitat de contractes eventuals
dins d’aquest grup pertany a contractes d’interinitat per suplir
a personal que està de baixa per AT/IT o paternitat/maternitat.
Si descomptem els contractes d’interinitat i plans d’ocupació, i
tornem a fer l’estudi de % de temporalitat vinculada només a
les eventualitats pròpies del servei (com substitució de vacances del personal de jardineria...) ens trobem que en aquest
cas la temporalitat a data 31/12/20 és del 1%.

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 contractes oscil·la entre 3 i 9 mesos, sent el més habitual
els 6 mesos.
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Si mirem la temporalitat per departaments (amb dades
de desembre) s’observa que el 100% dels contractes temporals es concentren en el sector de producció( 80% en
manteniment de jardineria i 20% en mobiliari urbà) mentre
que la resta de departaments com manteniment de vehicles,
administració i recursos humans no recorren a contractació
temporal de reforç de servei.
Aquesta dada varia durant els mesos d’abril a setembre, 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 (11) o interinatge (3).
D’aquesta manera, durant la temporada d’estiu (dades a 31 de
juliol 2021), el número de contractes temporals respecte a la
totalitat de personal actiu arriba al 19% (un 6% més en comparació del 2020).
Com a resum, podem dir que en el 2021, i per segon any
consecutiu, el nombre de contractes eventuals per reforçar
plantilla en temporada d’estiu s’ha vist disminuït respecte a
l’any anterior, enfocant la majoria de contractacions temporals per a la substitució de treballadors de baixa mèdica.
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Edat

La plantilla de Jarfels està representada amb un 87% d’homes, el que suposa un valor molt elevat i malauradament
per sobre de l’any 2020 (84%) degut a la sortida de 2 dones
amb contracte indefinit (una Baixa voluntària i una Baixa per
IT de llarga durada)

L’edat mitja de l’empresa és de 50,4 anys, un 17% més que la
mitja de l’edat de treballadors/es a Espanya (43 anys).

Per departaments, la presència de la dona està concentrada
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 (conductors,
jardiners, paletes, mecànics...).

EDAT

31/12/2021

Gènere

Aquesta dada te una doble lectura: com a avantatge parlem d’uns professionals que aporten maduresa personal i
professional 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
mèdiques per IT o AT.

ANTIGUITAT mitjana

Majors Mitjana Sobre ctes.
60
edat
indefinits

Departament

Sobre total
plantilla

Mant. Jardineria

6

49,99

17,53

16,64

Mant. Urbà

2

52,89

16,88

15,20

Taller – Magatzem

0

48,19

26,17

26,17

Adció – Finances

0

47,95

24,36

24,36

RRHH – Prl

1

59,39

20,48

20,48

Total

9

50,4

18,01

17,2

A Jarfels el 65% de la plantilla es concentra entre els 34 i 55
anys, no havent cap personar menor de 34 anys (fet no gaire
habitual en les empreses).
El 35% restant ja supera els 56 anys, tot i que encara no ha
arribat a la franja d’edat que permet accedir a la jubilació parcial o anticipada. Aquest % és mol elevat, sobre tot tenint en
compte que la majoria de feines requereixen cert esforç físic.

% Home
(s/total)

%
Home

% Dona
(s/total)

%
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

6

8%

0

0%

6

8%

De 40 a 55 anys (1965 a 1980)

Generació X

41

51%

5

6%

46

58%

Majors 55 anys (1946 a 1964)

Baby boomers

23

29%

5

6%

28

35%

Edat

Generació
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Antiguitat
Si agafem com a referència la totalitat de la plantilla, el promig d’antiguitat és de 17,2 anys, valor molt elevat tenint en
compte que s’inclouen les persones amb contracte temporal.
Analitzant només les antiguitats del personal indefinit
aquest valor promig puja a 18,1 anys.
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 observar 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 contractació a data d’avui no es veuen reflectides en el % de dones
amb antiguitat menor a 5 anys, ja que a pesar de la intencionalitat de l’empresa en poder incrementar la seva presència, 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 i
promocions internes.
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Categoria Professional
Si classifiquem els nostres treballadors/es en 3 grups:
• Mà d’obra directa (MOD) – personal operatiu de carrer
(auxiliars i oficials de jardineria, paletes, oficials de manteniment, xofers...) Els podem assimilar als grups de cotització
10, 9 i 8.
• Ma d’obra indirecta (MOI) – personal que sense estar a
peu de carrer participa de forma directe en la execució de
les feines operatives (mecànics, encarregats, tècnics de
producció, caps d’equip...) Els podem assimilar als grups
de cotització 9, 8, 6 i 4.
• Estructura (E) – realitzen tasques organitzatives i/o de
caràcter tècnic. Es poden assimilar als grups de cotització
7, 6, 5, 4, 3, 2, i 1.

JARFELS/2021

Pel que fa a distribució d’aquestes categories per departaments, 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 particulars de cada treballador/a, s’ha produït en algun moment
un canvi de departament i conseqüentment de funcions,
mantenint la mateixa categoria professional.
Cal destacar que en el 2021 s’han produit un total d’11 promociones internes: 1 encarregat, 1 conductor Of.1ª, 7 oficial 1ª
jardiner i 2 Of.1ª manteniment mobiliari urbà.
També s’ha regularitzat la categoria d’auxiliar jardiner amb
la de Jardiner.
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Gestió de personal
Moviments mensuals; contractacions i sortides

CONTRACTACIONS

SORTIDES

Durant tot l’exercici del 2021 s’han produït un total de 29
noves contractacions (4 més respecte al 2020) i 31 sortides,
de les quals 1 per BV i altres dos per IT de llarga durada.

El nombre de contractacions indefinides segueixen escrupulosament la taxa de reposició, que en el nostre cas està
autoritzada al 100%. Enguany s’ha cobert una plaça indefinida d’auxiliar de jardiner (ara jardiner).

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

Aquest any, l’increment de la plantilla s’ha produït en la temporada prèvia a l’estiu (entre abril i setembre) a diferencia
de l’any anterior, que va concentrar les contractacions en el
darrer trimestre de l’any.

Per donar acompliment a la llei de transparència, es pot
consultar 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.

Si estudiem amb detall el comportament dels actius en funció del tipus de contracte observem que la tendència de
temporalitat finalitza l’any lleugerament per sota de com es
va iniciar.

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

Relacions Laborals

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

Fins a febrer del 2017, Jarfels tenia una estructura organitzativa pròpia e independent en totes àrees: producció (jardineria), administració i finances, recursos humans, prevenció
de riscos laborals i gerència.

Així doncs, durant aquest 2021 s’ha efectuat un increment
del 0,9% total sobre el salari brut a 31 de desembre del 2020.
Donant acompliment a la llei de transparència, es pot consultar en el nostre portal la relació retribucions per l’any
2021, 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/
retribucions-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.

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.

37

ÀREA RRHH

JARFELS/2021

Absentisme laboral (baixes per IT i AT)
Absentisme laboral (baixes per IT i AT)

Nº persones

Nº dies de baixa

Lamentablement aquest 2021 hem de seguir identificant el
Covid com a motiu de baixa mèdica assimilada a AT. Tot i que
la gravetat de la malaltia d’enguany han sigut molt inferior,
el cert és que el nombre de persones afectades ha sigut
molt superior a les dades del 2020. Es per això que seguim
donant-li un tractament a part.

• Baixes per IT: Les 56 baixes mèdiques per IT comptabilitzades corresponen a un total de 34 persones diferents, de
les quals 15 d’elles han presentat més de una baixa mèdica
a l’any (10 més que l’any 2020). Aquesta xifra inclou el
número de persones que arrosseguen una baixa mèdica
de l’any 2019 i 2020.
Cal remarcar que respecte al 2020 s’han produït un 80%
més de baixes per IT (31 en total l’any passat).
• Nº de AT: Els 15 accidents de treball comptabilitzats (4
menys que l’any 2020) corresponen a un total de 13 persones diferents, de les quals 2 d’elles han sofert més d’un
AT a l’any. Del total de AT ocorreguts en el 2021 un total
de 9 persones han estat de baixa mèdica, la resta només
han sigut atesos per la Mutua d’accidents 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 22 persones hagin estat afectades per la malaltia. Aquesta xifra inclou aquells treballadors/
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.

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 2.093 dies de baixa IT+maternitat per 365 dies
ens dona com a resultat que tenim a un total de 5,7 persones
de baixa durant tot l’any (pràcticament igual que al 2020,
amb una mitja de 5,4 persones).
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 (mateixa xifra que al 2020).
I per últim, els 239 de baixa per COVID-19 representen unes
0,8 persones de baixa durant tot l’any.
Llavors, de forma permanent hem tingut 7,5 persones de
baixa els 366 dies, el que representa un 8,7% sobre la plantilla
mitja (86,7), un 1% per sobre de les dades del 2020.
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2021

IT + pat/mater.

AT + malalt. Prof.

COVID-19

Departament

Nº pax

Nº dies

Nº pax

Nº dies

Nº pax

Nº dies

Mant. Jardineria

26

1.639

18

330

15

208

Mant. Urbà

5

256

1

0

1

11

Mant. Vehicles

0

0

0

0

0

20

Adció-finances

0

0

0

0

0

0

RRHH-Prl

0

0

0

0

0

0

Total

31

1.895

19

330

17

239
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Anàlisi Contingències Comunes (IT) +
Permisos maternitat/paternitat

Anàlisi sinistralitat (Accidents de
Treball i malalties professionals)

El 73% de les baixes mèdiques per IT i maternitat/paternitat
es concentra en l’àrea de jardineria, el 18% en manteniment
urbà, i la resta entre taller (7%) i Adció (2%).

Del total d’accidents de treball ocorreguts en el 2021, 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.

Si Analitzem la mitja de dies de baixa per malaltia comuna
per departament i fem una comparativa també amb el promig de dies de baixa per IT queda en clara evidència que són
les baixes per malaltia comuna les que generen més absentisme 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 50,4 anys, pel
que ens trobem amb personal més envellit i conseqüentment amb més presencia d’alteracions, i possibles riscos
de patir deteriorament del sistema musculars i articulars
(entre d’altres).

La resta de departaments com Taller, RRHH, PRL i Administració... 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 2020 s’ha incrementat en 2 el nombre total
d’accidents de treball, però aquesta xifra segueix estant per
sota del 2019 amb 12 accidents amb baixa
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Si analitzem només els motius dels accidents de treball amb
baixa trobem que es manté la mateixa homogeneïtat de causes d’accidentabilitat donades en el 2020. Tampoc enguany
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
vegades 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
evitar certs moviments.
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Selecció de personal
Seguiment processos de selecció 2021
Aquest 2021 juntament amb la direcció tècnica de jardineria,
ens hem marcat l’objectiu d’ordenar les categories existents
segons estableix el conveni de referencia, ajustant-les també
a les necessitats organitzatives i pressupost de l’empresa.
En aquest sentit, dels 5 processos de selecció que s’han fet
durant el 2021, només 1 correspon a un procés obert per a
la cobertura d’una vacant indefinida d’Auxiliar de Jardineria,
i la resta han sigut promocions internes per a cobrir un total
de 11 vacants de diferent índole.
Com ja hem comentat abans, hem cobert mitjançant el
procediment de promoció interna 1 encarregat, 1 conductor de 1ª, 2 oficials 1ª mobiliari urbà i 7 oficials 1ª de jardineria.
Si revisem les dades de selecció des de la perspectiva de
gènere, veiem que el 14% de totes les candidatures rebudes
pertanyen al sexe femení. Es una xifra molt baixa, sobre tot
tenint en compte que les feines de auxiliar de jardineria cada
cop més son ocupades per dones. Per això es preveu llençar
campanyes de màrqueting per atraure a la participació de
les dones en les properes convocatòries de selecció.

Borses de Treball
Tots i cada un dels processos de selecció i/o promoció
segueixen 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 segons el lloc a cobrir (posicions de Direcció) en
altres mitjans com premsa i/o pàgines web de consultores
especialitzades en RRHH.

Jarfels disposa de 4 borses de treball, totes elles de personal
de producció, i sent la més utilitzada la d’auxiliar de jardinera,
per cobrir vacances d’estiu, reforçar puntes de feina en època
de plantacions, i cobrir baixes del personal indefinit.

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 directament
la Guaita, qui presenta un nombre determinat de candidats
ja filtrats per que Jarfels faci les entrevistes finals.

Qualsevol persona pot consultar l’estat de la borsa de treball
accedint a la web de Jarfels, www.jarfels.net.

Nom vacant

Data

Nº pax

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).

Aux. Jardineria

06/07/2023
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En aquest 2021 hem detectat una mancança de candidats
per a la posició de conductors de 1ª (camions amb carnet C),
situació que es preveu resoldre amb un acord intern entre
SAC i Jarfels per poder compartir candidats de la borsa de
conductors que ells ja disposen, o ja sigui obrint una nova
borsa específica per a Jarfels.

Borses de treball vigents

Aux. Jardineria amb discapacitat 01/02/2022

4

Aux. Mto. Mobiliari Urbà

30/05/2023

7

Oficial/a Mto mobiliari urbà

12/11/2023

5
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PROCESSOS SELECCIÓ 2021

Processos Selecció 2021
Estat

Vacants

Nom vacant

Departament

Motiu

Tipus Cte.

Tancat

1

Aux. Jardineria Indefinit + Borsa

Jardineria

Nova vacant

Indefinit

Tancat

1

Conductor 1ª

Jardineria

Promoció Interna

Indefinit

Tancat

1

Encarregat/da

Jardineria

Promoció Interna

Indefinit

Tancat

7

Of. 1ª Jardineria

Jardineria

Promoció Interna

Indefinit

Tancat

2

Of. 1ª manteniment mob. Urbà

Mobiliari Urbà

Promoció Interna

Indefinit
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Formació
En tot l’exercici 2021 s’han comptabilitzat un total de
376 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 presencial ha sigut de 123, i dividint-ho per la mitja anual de treballadors (86,5), ens indica que cada treballador/a en actiu ha
rebut una mitja de 1,4 accions formatives a l’any, i conseqüentment una mitja de 4,3 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 formació de riscos laborals en el lloc de treball.
Tant el promig d’accions formatives com hores de formació
per treballador, s’han vist reduïdes respecte a l’any anterior

Pla d’Igualtat
(cal recordar que en el 2020 es va dedicar molt de temps a
la formació/informació de mesures preventives del Covid).
Aquest 2021 la formació s’ha centrat bàsicament en aspectes vinculats a al PRL, deixant pel 2022 un estudi més acurat
de les necessitats de formació en altres matèries (formació
tècnica, competencial…)
El % de Gènere més format és el masculí per la simple raó
de ser el Gènere més representat en l’empresa. Totes les
accions 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 negativament en la conciliació familiar dels nostres
treballadors/es.

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
vigència 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, conductors...) mentre que efectivament la dona ocupa la majoria
de tasques tècniques, administratives i agents controladors
de zona d’estacionament. Tot i això, podem garantir que no
existeix cap diferència salarial entre categoria per raó de sexe.
De fet, hem reflectit en alguns dels punts anteriors la repercussió 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
treballadors, i estem treballant en promoure diverses mesures que puguin ajudar a reduir aquesta diferència.
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Altres projectes en curs

Avaluació d’acompliment

Portal del Treballador/a

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

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

Posar a l’abast dels treballadors/es una eina com és un Portal
del Treballador/a és un repte que durant el 2020 vàrem treballar en el desenvolupament del programa, amb reunions
de totes les persones i àrees implicades per tal de donar
resposta a les nostres necessitats.

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

El que pretenem amb aquesta eina és poder fer una correcta
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.

El Portal del Treballador/a pretén establir 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
autonomia, major informació... i conseqüentment major motivació i eficàcia i productivitat.

Descripció de Llocs de Treball
A partir de la descripció de llocs de treball, es fa un estudi dels
factors transversals que donen valor a cada lloc de treball, i
que ha de permetre a analitzar l’adequació salarial a les funcions i valors aportats per cada lloc/posició.
Actualment estem en fase d’estudi i desenvolupament
d’aquests factor, preveien disposar d’una eina adequada en
el 2022.

Aquesta valoració permet després poder re-ordenar les persones 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 compleixen amb els mínims demanats pel lloc.

A data d’avui ja el treballador pot consultar la seva nòmina,
certificat d’empresa, demanar vacances i altres permisos. Tot
i així, cal explotar aquesta eina com a mitjà de comunicació,
on s’aniran publicant continguts d’interès general (calendari
laboral, protocols…).

Aquesta eina a data d’avui només s’aplica al personal temporal d’auxiliars de jardineria, però és intenció de l’empresa
poder fer-ho extensiu a la totalitat de la plantilla, amb independència del departament on estigui i del tipus de contracte
que tingui.
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Econòmic –
financer
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Econòmic – financer
Jarfels SA Consolidat
Marge Econòmic (17 mil euros)
Respecte 2020 (+16 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+300 mil euros)
Augment cost de personal per la Llei de Pressupostos 0.9%
(+24m); dotació per al salt de categoria de jardiners a oficials (+40m); dotació per a l’equip de desbrossadors (+55m);
dotació per l’amortització de la nova flota de vehicles (+60m);
dotació per a les substitucions del personal en períodes vacacionals (+41m); increment de les feines extres sol·licitades per
l’Ajuntament (+49m); increment dels serveis a privats (+19m);
ingressos financers dels interessos del préstec a SAC (+13m).

• Serveis subcontractats (-9m)
• Altres Despeses d’Explotació (+69m): increment de
les despeses de manteniment extern de la flota de vehicles (+17m); refacturació de les despeses de gestió de SAC
(+30m); augment de la despesa d’IVA (+44m); decrement
dels serveis professionals (-11m); regularització comptable
d’una provisió de 2018, a requeriment dels auditors (-13m).
• Amortitzacions (+112m): activació de les amortitzacions
de la nova flota de vehicles.

Despeses vs. 2020 (+284 mil euros)
• Personal (+46m): s’han aplicat els increments i les dotacions previstes però s’han reduït dedicacions en les feines
extres i en les tasques de privats.
• Aprovisionaments (+67m): increment de les compres de
material de jardineria relacionades amb les activitats extres
demanades per l’Ajuntament.

47

ÀREA ECONÒMICA

JARFELS/2021

48

ÀREA ECONÒMICA

JARFELS/2021

Manteniment Espais Verds
Marge Econòmic (92 mil euros)

ANÀLISI SENSE ABSORCIÓ DE DESPESES GENERALS

Desviació respecte 2020 (-30 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+71 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 38%

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (-151 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (+9 mil euros)

Llei de Pressupostos 0.9% (+10m); dotació per al salt de categoria de jardiners a oficials (+20m); dotació per l’amortització
de la nova flota de vehicles (+22m); dotació per a les substitucions del personal en períodes vacacionals (+19m).

Despeses vs. 2020 (+101 mil euros)
• Personal (+20m): en aplicació parcial de les dotacions
econòmiques demanades en l’increment de l’encàrrec
(+20m); salari 1 persona provinent de Via Pública (+30m);

i 1 baixa voluntària no coberta a l’espera de la seva reposició al 2022 (-30m).
• Aprovisionaments (+21m): increment de la variació d’existències per increment de sortida de material de magatzem
(+11m); augment de les compres de material de jardineria i
eines per al servei(+6m).
• Altres Despeses d’Explotació (+27m): la regularització
de l’IVA suportat que es va fer al 2020 referent a l’IVA que
s’havia liquidat els tres anys anteriors en la facturació amb
l’Ajuntament (i que va suposar un ingrés) distorsiona la
comparativa amb l’IVA 2021(+24m).
• Amortitzacions (+34m): activació de les amortitzacions
de la nova flota de vehicles.
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Manteniment Arbrat
Marge Econòmic (136 mil euros)

ANÀLISI SENSE ABSORCIÓ DE DESPESES GENERALS

Respecte 2020 (+7 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+19 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 15%

Llei de Pressupostos 0.9% (+4m); dotació per al salt de categoria de jardiners a oficials (+7m); dotació per a les substitucions del personal en períodes vacacionals (+8m).

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (40 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (+23 mil euros)

Despeses vs. 2020 (+11 mil euros)
•
•
•
•

Personal (+6m)
Aprovisionaments (+3m)
Serveis subcontractats (+2m)
Altres despeses d’explotació (+17m): a partir de 2021
es reparteix l’IVA en funció de l’àrea generadora de la despesa, no pas com a Despesa General com en anys anteriors (+8m); dues reparacions de la grua (+8m).
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Recollida de restes i esporga
Marge Econòmic (136 mil euros)

ANÀLISI SENSE ABSORCIÓ DE DESPESES GENERALS

Respecte 2020 (-82 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+58 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 18%

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (20 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (-64 mil euros)

Llei de Pressupostos 0.9% (+10m); dotació per al salt de categoria de jardiners a oficials (+1m); dotació per l’amortització de
la nova flota de vehicles (+38m); dotació per a les substitucions
del personal en períodes vacacionals (+9m).

Despeses vs. 2020 (+141 mil euros)
• Personal (+51m): en aplicació de les dotacions econòmiques demanades en l’increment de l’encàrrec (+20m); i
salari 1 persona provinent de Via Pública (+31m).
• Altres despeses d’explotació (+15m): a partir de 2021
es reparteix l’IVA en funció de l’àrea generadora de la despesa, no pas com a Despesa General com en anys anteriors (+8m); increment reparacions de la flota (+3m).
• Amortitzacions (+75m): activació de les amortitzacions
de la nova flota de vehicles.
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Franges contra incendis
Marge Econòmic (180 mil euros)

ANÀLISI SENSE ABSORCIÓ DE DESPESES GENERALS

Desviació respecte 2020 (+44 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+45 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 11%

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (109 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (+55 mil euros)

Llei de Pressupostos 0.9% (+2m); dotació per al salt de categoria de jardiners a oficials (+4m); dotació per l’equip de desbrossadors (+55m); dotació per a les substitucions del personal en
períodes vacacionals (+4m).

Despeses vs. 2020 (+22 mil euros)
•
•
•
•
•

Personal (+20m): segons previsió.
Aprovisionaments (+1m)
Serveis subcontractats (-5m): no s’han realitzat
Altres Despeses d’Explotació (+2m)
Amortitzacions (+3m): activació de les amortitzacions de
la compra de nova maquinaria de desbrossar.
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Edificis Públics
Marge Econòmic (27 mil euros)

ANÀLISI SENSE ABSORCIÓ DE DESPESES GENERALS

Desviació respecte 2020 (+5 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+5 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 3%

Llei de Pressupostos 0.9% (+1m); dotació per al salt de categoria de jardiners a oficials (+2m); dotació per a les substitucions
del personal en períodes vacacionals (+2m).

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (8 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (+8 mil euros)

Despeses vs. 2020 (+1 mil euros)
•
•
•
•

Personal (+1m)
Aprovisionaments (-1m)
Serveis subcontractats (0m)
Amortitzacions (+2m)
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Assessorament Serveis
Territorials
Marge Econòmic (-2 mil euros)
Desviació respecte 2020 (0 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 1%

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (-9 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (0 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+579 euros)
Llei de Pressupostos 0.9% (+579 euros)

Despeses vs. 2020 (+1.260 euros)
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Via Pública
Marge Econòmic (64 mil euros)

Despeses vs. 2020 (-43 mil euros)

Respecte 2020 (+43 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 5%

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (33 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (+49 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (sense desviació)

• Personal (-72m): Redistribució de personal a altres
àrees: 1 persona a Espais Verds i 1 persona a Recollida de
restes vegetals.
• Aprovisionaments (sense desviació)
• Serveis subcontractats (sense desviació)
• Altres despeses d’explotació (+15m): a partir de 2021
es reparteix l’IVA en funció de l’àrea generadora de la despesa, no pas com a Despesa General com en anys anteriors (+15m)
• Amortitzacions (+4m): activació de les amortitzacions de
la compra de nova maquinaria.
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Mobiliari Urbà i
Vandalisme
Marge Econòmic (28 mil euros)
Respecte 2020 (-36 mil euros)

% Absorció Despeses Generals = 8%

Marge Econòmic amb absorció
D.Generals (-23 mil euros)
Desviació respecte 2020 amb absorció
D.Generals (-27 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+2 mil euros)
Llei de Pressupostos 0.9% (+2m).

Despeses vs. 2020 (+38 mil euros)
• Personal (+45m): contractació de personal eventual per
a realitzar les feines extres de l’Ajuntament relacionades
amb mobiliari urbà.
• Aprovisionaments (+2m)
• Serveis subcontractats (sense desviació)
• Altres Despeses d’Explotació (sense desviació)
• Amortitzacions (-4m): donat de baixa immobilitzat
obsolet.
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Concepte

Import en euros

Plantació hivern 2021

43.159,69 €

Plantació arbrat ombreig jocs infantils

37.554,63 €

Plantació arbrat avançada

20.856,73 €

Arranjaments correcan Muntanyeta

17.911,63 €

Correcan c/ Mèxic

15.273,41 €

Subministrament de fonts
Plantació Glòria
Jocs fitness gent gran Democràcia i Vista Alegre

14.928,48 €
13.194,16 €
10.168,00 €

Tanca de fusta Pl. Astúries i Catalunya (2018–2019)

8.645,36 €

Casa de la República, enjardinaments i reg

7.500,74 €

Correcan Baixador

7.329,38 €

Parc dels Xiprers: Canvi de tanca de fusta

6.109,90 €

Compres material mobiliari

5.024,00 €

Naturalització Parc del Mar: Prat florit marítim

4.962,14 €

Tanques petanca Can Viader

4.831,49 €

Subministrament papereres

4.758,97 €

Naturalització Ciutat de Màlaga - Canyes: Prats florits

4.728,60 €

Naturalització Av. de Catalunya: Heures

4.113,50 €

Naturalització Passatge Bou: Herbassar

3.821,39 €

Naturalització Av. Catalunya: Prats florits

2.811,50 €

Gronxador Poal

2.806,00 €

Naturalització c/ Arenys 8: Prats florits

2.375,50 €

Campanya de comunicació

2.149,50 €

Subministrament materials Casa Infants

2.000,00 €

Taules ping-pong Muntanyeta

907,80 €

Pantació dunar

410,00 €

Total

248.332,50 €
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Despeses Generals
Marge Econòmic (642 mil euros)

Despeses vs. 2020

Respecte 2020 (-100 mil euros)
• Personal (-9m): increment de dies de baixa que reduït les
despeses en cotitzacions socials.
• Aprovisionaments (-6m)
• Serveis subcontractats (-13m)
• Altres despeses d’explotació (-48m): a partir de 2021
es reparteix l’IVA en funció de l’àrea generadora de la
despesa, no pas com a Despesa General com en anys
anteriors (-62m); estalvi en serveis professionals (-12m); despeses de gestió de SAC (+24m).

• Amortitzacions (+3m)
• Ingressos Extraordinaris (+13m): regularització comptable a requeriment dels auditors.
• Ingressos Financers (+13m): per la devolució dels interessos del préstec signat amb SAC a l’octubre de 2020 i
activat a Gener de 2021.
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Privats
Marge Econòmic (-108 mil euros)
Desviació respecte 2020 (+19 mil euros)

Ingressos vs. 2020 (+16 mil euros)
Despeses vs. 2020 (-3 mil euros)
•
•
•
•
•

Personal (-7m)
Aprovisionaments (+2m)
Serveis subcontractats (sense desviació)
Altres despeses d’explotació (+3m)
Amortitzacions (-1m)
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Balanç de Situació
Actiu No Corrent (1.879 mil euros): variació vs. 2020 (+580m)

Patrimoni i Passiu (3.830 mil euros): variació vs. 2020 (-880m)

L’immobilitzat material ha augmentat
en 1.046 mil euros per l’activació de les
següents inversions: acondicionament de la
campa i zona aparcament (50m); reforma
del nou vestidor del personal (42m); sis
camions de recollida pel servei de Barri Net
(943m). I ha disminuït en 213 mil euros per la
dotació de l’amortització acumulada (60m)
i la baixa per a desballestament de la flota
antiga de vehicles (142m).

• Patrimoni (-17m): pel benefici de l’any
en curs
• Passiu (-898m): amortització dels préstecs amb entitats de crèdit (-155m); a
31/12/2020 quedava per formalitzar comptablement el préstec atorgat a la societat
SAC (700m) i que ja ha estat classificat a
Passiu No Corrent (llarg termini) i Corrent
(curt termini). Per això disminueix aquesta
massa patrimonial en 696 mil euros;
millora del saldo pendent a proveïdors
per pagaments en línia amb els 30 dies
legals (-25m).

Actiu Corrent (1.951 mil euros: variació vs.
2020 (-1.460m)
A 31/12/2020 hi havia factures de l’Ajuntament per pagar per valor de 693m euros i
que van ser satisfetes a principis de Gener.
Com que a 31/12/2021 estava tot facturat, sorgeix una desviació en la massa patrimonial
de -316 mil euros.

Ratis

La tresoreria ha disminuït en -1.272 mil euros:
pel préstec a SAC (-700m); per l’adquisició
dels nous vehicles de la flota (-943m) i per la
resta d’inversions realitzades (campa i vestidors) (-92m). I ha augmentat pel cobrament
de les factures en data, respecte 31/12/2020
que es van cobrar la primera setmana de
2021 (+416m).

Òptim 2018 2019 2020 2021
Endeutament

0,71

–

0,16

0,17

1,21

Solvència

1,50

7,16

7,06

1,89 2,40

Liquiditat

1,00

6,27

6,35

2,98 4,77
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Contractació – transparència
Contractació i Compres
En compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(d’ara endavant LCSP), l’exercici 2021, JARFELS ha
adjudicat els serveis i subministraments que tot
seguit es detallen:

RESUM CONTRACTES ADJUDICATS

Pressupost
licitació
(iva inclòs)

Import
adjudicat
(iva inclòs)

Tipus
contracte

Procediment

Òrgan de
contractació

Subministrament arbrat
clima fred (LOT 1)

9.211,40 €

7.346,90 €

Subministrament

Obert

Gerència

B63876794

Subministrament arbrat
clima càlid (LOT 2)

28.475,70 €

21.828,39 €

Subministrament

Obert

Gerència

FERRETERIA
PROFESIONAL
INDUSTRIAL, SCCL

F66437914

Subministrament de
material vari de ferreteria

3.914,52 €

2.670,55 €

Subministrament

Obert

Gerència

MADERAS CUNILL,
S.A.

A08585895

Subministrament taulons
mecanitzats (LOT 2)

5.554,51 €

5.554,51 €

Subministrament

Obert

Gerència

BENITO URBAN,
S.L.U.

B59987529

Subministrament llistos i
tanques (LOT 3)

8.893,50 €

7.345,72 €

Subministrament

Obert

Gerència

AXA SEGUROS
GENERALES, S.A.
DE SEGUROS Y
REASEGUROS

A60917978

Serveis Assegurança per als 40.589,90 €
vehicles de la flota de Jarfels

36.388 €

Serveis

Obert

Gerència

PREVENCIÓ
INFORMATITZADA
APLICADA, S.L.

B64249196

Servei aliè de prevenció de
riscos laborals

20.726,64 €

Serveis

Obert

Gerència

Adjudicatari

NIF

Objecte del contracte

ARRIBAS CENTER, S.L.

B59776658

LA CYCA PROJECTS
AND SERVICES, S.L.

20.726,64 €
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Estadístiques
Per tipus de contracte
Nombre

Pressupost
licitació

Import
adjudicat

Subministrament

5

56.049,63 €

44.746,07 €

Serveis

1

20.726,64 €

Mixt

–

Obres
TOTAL

Estalvi
pressupostari

% estalvi
pressupostari

Subministrament

11.303,56 €

4,9 %

20.726,64 €

Serveis

0€

0%

–

–

Mixt

–

–

–

–

–

Obres

–

–

6

76.776,27 €

65.472,71 €

TOTAL

11.303,56 €

4,9 %

Nombre

Pressupost
licitació

Import
adjudicat

Estalvi
pressupostari

% estalvi
pressupostari

Obert

6

76.776,27 €

65.472,71 €

Obert

11.303,56 €

4,9 %

Negociat

–

–

–

Negociat

–

–

Acord marc

–

–

–

Acord marc

–

–

TOTAL

6

65.472,71 €

TOTAL

11.303,56 €

4,9 %

Per tipus de procediment

76.776,27 €
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Per tipus de contracte i procediment
Jarfels, per tant, en el 2021, va tramitar tres (3) procediments
dels que van resultar cinc (5) contractes.
El sisè (6) contracte formalitzat amb la societat PREVENCIÓ
INFORMATITZADA APLICADA, S.L. resulta de la licitació conjunta seguida amb el numero d’expedient de SAC OS-10/21,
essent aquella societat l’encarregada d’assumir l’impuls i la
tramitació de l’expedient fins a l’adjudicació, d’acord amb
l’acord de contractació conjunta subscrit per les societats
en data 02/11/2021.

Nombre

Pressupost
licitació

Import
adjudicat

% estalvi
pressupostari

Subministrament

5

56.049,63 €

44.746,07 €

4,9 %

Serveis

1

20.726,64 €

20.726,64 €

0%

Obres

–

–

–

–

TOTAL

6

76.776,27 €

65,472,71 €

4,9 %
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Transparència
Percentatge d’emplenament

Detall emplenament
Família

Acció de govern
i normativa

Contractes, Convenis
i Subvencions

Gestió
econòmica

Informació institucional
i organitzativa

Serveis i tràmits

Subfamília

Percentatge
d’emplenament

Acció de govern i partits polítics

100%

Normativa plans i programes

100%

Urbanisme

100%

Convenis i Subvencions

100%

Informació contractació publica

100%

Relació de contractes

100%

Gestió econòmica

100%

Patrimoni

100%

Pressupost

100%

Empleats

67%

Informació institucional

62 %

Organització i retribucions

100%

Estat Serveis

100%

Serveis

100%

Tràmits

100%
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