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CORESSA
COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS

INGREssOs 1 sERVEls GENERALs I 2 NETEJA 4 sERVEls PER L'AJUNTAMENT 5 AJUsTAMENTs INTERNs TOTALS
ADMINlsTRACIO

70 Vendes 585.177 8.260.183 659.147 -68.575 9.435.932
71 Variació d'existéncies O
73 Treballs realitzats per a I'empresa O
74 Subvencions, donacions i lIegats 22.104 4.387 26.491
75 Altres inoressos de oestió 99.057 99.057
76 Ingressos financers 500 500
77 Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos O

excepcionals
79 Excessos i aplicacions de provisions I de pérdues O

Iper deteriorament
TOTAL INGREssOs 706.838 8.264.670 659.147 -68.575 9.561.979

DEsPEsES 1 SERVEls GENERALs I 2 NETEJA 4 SERVEls PER L'AJUNTAMENT 5 AJUsTAMENTs INTERNs TOTALs
ADMINlsTRACIO

60 Compres 4.300 496.364 2.850 -12.500 491.014
61 Variació d'existéncies O
62 Serveis exteriors 313.632 671.996 10.140 -575 995.191
63 Tributs 6.000 10.937 260 17.197
64 Despeses de Dersonal 1.021.546 6.167.460 552.906 -55.500 7.686.412
65 Altres despeses de oestió O
66 DesDeses financeres 17.657 16.522 430 34.609
67 Pérdues procedents d'actius no corrents i despeses O

excepcionals
68 Dotacions Der a amortitzacions 77.338 228.880 31.338 337.556
69 Pérdues per deteriorament i altres dotacions O

TOTAL DES PESES 1.440.473 7.592.158 597.923 -68.575 9.561.979

IREsULTAT BRUT EXPLOTACIO -733.6361 672.4121 61.2241 01
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CORESSA

COMPARATIVA ANY ANTERIOR

PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST 2017 DIFERENCIA %

70 Vendes 9.383.707 9.435.932 52.225 1
71 Variació d'exislencies O O O O
73 Treballs realitzats oer a I'emoresa O O O O
74 Subvencions. donacions i lleaals 4.388 26.491 22.103 504

75 AIlres inaressos de aeslió 144.450 99.057 -45.393 -31
76 Inaressos financers 500 500 O O

77 Beneficis procedenls d'actius no corrents i ingressos 34.606 O -34.606 -100
exceocionals

79 Excessos i aplicacions de provisions i de perdues per O O O O

delerioramenl
TOTAL INGRESSOS 9.567,651 9.561.979 -5.672 O

60 eomores 481.716 491.014 9.298 2

61 Variació d'exislencies O O O O
62 Serveis exleriars 1.134.791 995.191 -139.599 -12

63 Tribuls 14.397 17.197 2.800 19
64 Desoeses de oersonal 7.584.370 7.686.412 102042 1
65 A1tres desoeses de aeslió O O O . O

66 Despeses financeres 43.118 34.609 -8509 -20
67 Perdues procedenls d'actius no correnls i des peses O O O O

excepcionals
68 Dotacions per a amortilzacions • 306.260 337.556 31.296 10
69 Perdues oer delerioramenl i allres dotacions 3.000 O -3.000 -100

TOTAL DESPESES 9.567.651 9.561.979 -5.672 O

IRESULTAT BRUT D'EXPLOTACIO 01

~ I
AIJNTAMENT DE
SANT BOl DE LLOBREGAT
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CORESSA

IOIVISIO

DESCRIPCIÓ

ISERVEIS GENERALS I AOMINISTRACIO ¡MEMORIA

•

La divisió de Serveis Generals té les funcions de donar el suport administratiu, economic,
financer i de recursos humans a la resta de divisions.

Donat que per I'any 2015, arrel deis canvis importants que afecten als ambits competencia deis
municipis, els quals introdueixen importants limitacions a la gestió deis recursos pressupostaris "
de les corporacions locals i pretenen canvis en I'estructura i funcionament deis instruments de
gestió directa, especialment els que adopten forma de societat mercantil.

Així, en virtut, de les diferents lIeis introdu'ldes, s'han distingit entre empreses mercantils
públiques que es classifiquen com Administració pública, i les empreses que es fináncen
majoritariament amb ingressos de mercal.
Per aquest motiu, de Coressa s'han traspassat branques d'activitats a Claus (empresa també
100% propietat de I'Ajuntament de Sant Boi de L1obregat). Ara bé, s'han traspassat a Claus les
branques d'activitat d'aparcaments i estacions de servei , i en canvi, no s'ha traspassat I'activitat

'd'implantació Hotel Grup NH. Així al quedar-se aquesta aétivitat despenjada de la resta de
serveis, s'ha inclos dins de la Divisió de Serveis Generals com un servei independenl.

Les funcions basiques d'aquesta divisió estan desenvolupades per quatre serveis :
- Administració
- Recursos humans i prevenció de riscos laborals
- Qualitat i processos
- Implantació Hotel Grup NH

Així mateix, des de la divisió de Serveis Generals, es presten tots aquests serveis a les tres
empreses municipals: CORESSA, CLAUS e IGUALSSOM '

~.:..t
A AJUNTAMENT DE
<~i7 SANT BOl DE LL03REGAT
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----------------------------------------------------------------

DIVISIÓ - 1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO

INGRESSOS 1.1 1.2 RECURSOS 1.3 QUALlTAT I 1.4 GESTlO TOTALS
ADMINISTRACIO HUMANS I PROCESSOS EQUIPAMENTS

PREV.RISCOS
LABORALS

70 Vendes 585.177 585.177

74 Subvencions. donacions i 22.104 22.104

lIeoats
75 A1lres inaressos de aeslió 99.057 99.057

76 li1Qressos financers 500 500

TOTAL INGRESSOS 607.781 O O 99.057 706.838

DES PESES 1.1 1.2 RECURSOS 1.3 QUALlTAT J 1.4 GESTIO TOTALS
ADMINISTRACIO HUMANS I PROCESSOS EQUIPAMENTS

PREV.RISCOS
LABORALS

60 Compres '-. 4.300 ,.- - . 4.300

62 Serveis exteriors 281.426 30.179 / 2,0217 l ••~¡:f.~.•....- 313.632

63 Tributs 6.000 6.000

64 DesDeses de personal 615.079 367.444 39.023 1.021.546

66 Des peses financeres 17.419 238 " 17.657

68 Dotacions Der a amortitzacions 70.910 6.415 13 77.338

TOTAL DESPESES 995.134 404.276 41,063 O 1.440.473

RESULTAT BRUT.
EXPLOTACJÓ

-387.353 -404.276 -41.063

'{;"l:
ZC....• ~
OJ»o;:
-rn

o'"rn ....•
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o
'":lOrn
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~

99.057 -733.636
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CORESSA

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

IRECOLLlDA RESIDUS MUNICIPALS IMEMORIA 12.2

Formen part d'aquet se'rvei les següents activitats:

- Recollida de residus, en arees d'aportaci6 'conteneritzades, de les fraccions de resta i
FORM (materia organica).

- Recollida de residus comercial, amb el sistema de porta a porta.
- Recollida de voluminosos, un dia a la setmana per barri

VALORACIÓ

Esta en precés de implantació del nou sistema de carrega bilateral.

OBJECTIUS

Consolidació de les noves rutes de recollida bilateral i ajust de la recollida comercial.

INDICADORS

Queixes anyals deis ciutadans relacionades amb la recollida, inferior a 150.
Cost mig.per establiment del servei de recollida comercial, inferior a 248 €.

ESTRUCTURA

•

1 Encarregat
1 Capatas
13,8 Conductors
8 Conductors vehicle lIeuger
1.8 Peons

1 Furgoneta
5 Camions compactadores carrega bilateral
4 Camions compactadores carrega posterior
1 Renta contenidors carrega posterior
1 Renta contenidors carrega bilateral

Contenidors

~
A A¡UNTAMENT DEV' SANT BOl DE lLOBREGAT
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CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

IRECOLLlDA SISTEMES INTEGRA TS DE GESTIO IMEMORIA 12.3

OBJECTIUS

Compren las recollida de residus selectius deis sistemes integrats de gestió, de les fraccions de
envasos, vidre i paper respectivament.

VALORACIÓ
I

El servei esta en procés d'adaptació als nous contenidors de recollida bilateral.

¡
Millorar I'índex de recollida selectiva amb la nova incorporació de contenidors.

ESTRUCTURA

1 Encarregat a temps parcial
3,75 Conductors "

2 Camions de carrega bilateral.
Contenidors.

JI!

f l.
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CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

IADMINISTRACIO IMEMORIA

Termini de tancament de la UPA (dies): entre 20 i 25 dies
% desviació UPA: entre 0% i 5%
Termini de pagament a prove'ldors: entre 50 i 60 dies

Aquest servei dóna el suport de gestió, administració, recepció, informació, comunicació,
informatica i telefonia a les divisions executives de I'empresa, i tant com es comenta en
I'explicació de la divisió, també es dóna aquest servei a les altres empreses municipals: Claus e
Igualssom.

Des d'aquest servei es realitzen les activitats següents:

ADMINISTRACIÓ:
Gestió económica - financera
Confecció del pressupost
Realització de la facturació
Centralització de compres
Control de partides pressupostaries de I'Ajuntament

RECEPCIÓ IINFORMACIÓ:
Atenció al públic
Atenció telefónica
Gestió de la fotocopiadora
Servei d'enquadernació
Informació general

SISTEMES D'INFORMACIÓ
Administració i gestió del sistema informatic / de telefonia
Administració i gestió de I'equipament informatic / de telefonia
Potenciació de I'ús de les tecnologies de la informació
Desenvolupament i integració d'aplicacions própies
Gestió i control de les comunicacions de dades i de veu
Administració i gestió de I'equipament tecnológic deis aparcaments i deis serveis de vialitat
Elaboració de projectes: centralització en la gestió d'aparcaments, millores en la gestió de la
zona blava, virtualització de servidors, nova web corporativa, informatització de la gestió de
recollida de residus.

COMUNICACIÓ'
Campanyes i projectes de difusió, marqueting i comunicació de les diferents divisions.
Comunicació i Imatge corporativa.
Actes, participacions en fires i altres esdeveniments.
Premsa, contacte amb mitjans, seguiment noticies i contractacions. """'"

Ó A!UNIAMENi DE
'~ijJ~SJ,m BOl DO. Ll08REGAT

INDICADORS Apro • I PI d dva, pe e e ata

F2DES.la1~
El oJ6cretari general acetal
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CORESSA

ESTRUCTURA
L'estructura de personal esta composada per catorze persones:

Cap Serveis Generals
Administrativa suport Cap de Divisió
Administrativa/secretaria geréncia
Técnic Superior Informatic
Técnic informatic de Sistemes
Técnic informatic de Gestió
Técnica de comunicació
Administrativa (seguiment cobraments)
Administrativa (comptabilitat)
Administrativa (comptabilitat)
Administrativa (comptabilitat)
Atenció al públic/informació
Conserge
Ordenanl(a

I~A AJUHTAMENT DEV SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Ple~ data

fDES~1016J
El ....ecretari general acctal
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CORESSA

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

¡RECURSOS HUMANS I PREV.RISCOS LABORALS ¡MEMORIA

És I'area de gestió empresarial responsable de les decisions i accions que afecten a la relació
entre I'empresa i els treballadors que presten els seus serveis en ella. Té com a finalitat
proporcionar a I'organització la capacitat laboral que necessita, quantitativa i qualitativament, en
el moment oportú. A fi d'aconseguir tant I'eficiencia económica com la social.

Administració de personal: Té una funció de recolzament a I'administració de I'empresa que
compren el conjunt d'activitats que permeten assegurar, controlar i documentar tots els temes
relacionats amb les polítiques de personal.
S'ocupa principalment de canalitzar les relacions i tramitacions de documentació exigida per les
institucions que intervenen en el món del treball. Recollir, conservar, actualitzar i tractar la
informació referent al personal, de manera que pugui servi com a eina de gestió. Portar el
control de les incidencies laborals i del pagament deis salaris.

Relacions Laborals: La seva funció principal és la gestió de les relacions amb els representants
del treballador. assumint les responsabilitat de Negociació i establiment d'acords col.lectius.
Gestionar les situacions de conflicte, les reclamacions y queixes deis treballadors. Representar
a I'empresa en actes de la jurisdicció laboral, quan sigui necessario Valorar el compliment de
tasques.

Subsistemes de RRHH: Les funcions són assegurar que I'empresa disposi del número precis de
persones amb la qualificació necessaria i conseqüentment, encarregada de mantenir relacions
amb el mercat laboral. Per assolir aquestes tasques s'ha d'ocupar d' efectuar: analisi, descripció
i valoració de lIocs de treball, desenvolupament deis processos de reclutament i selecció del
personal, promocions i rotacions.

Formació Continua: L'objectiu principal és detectar les necessitats formatives de tot el personal i
després dissenyar el pla anual de formació per millorar els coneixements i aptituds del capital
huma. A través de .Ia gestió, amb recursos humans propis de I'empresa, es recupera el cost
económic de totes les accions formatives a través de la bonificació de quotes de la seguretat
social que ofereix el credit de la Fundació Tripartita.

Prevenció de Riscos Laborals: És I'encarregada d'impulsar els processos de qualitat i prevenció
de riscos laborals promovent les actuacions necessaries amb I'objectiu que tots els treballs es
realitzin amb la maxima seguretat possible. Per aixó es contemplen qüestions com: Integració
de la Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals dintre de I'activitat habitual de I'empresa.
Avaluació Riscos, Planificació mesures de prevenció, formació d'acord amb els riscos dellloc de
treball i investigació deis Accidents ~aborals. El Pla de Prevenció de I'empresa estableix
I'organització de I'Activitat Preventiva a través de la contractació d'un Servei de Prevenció Alie,
que inclou un calendari d'activitats concertades amb I'entrega d'avaluacions, formació, etc, i un
concert d'activitat preventiva per contractar la Vigilancia de la Salut deis/les treballadores/res
segons els riscos inherents al seu lIoc de treball. Ambdues accions SRr1 d'obligat compliment i
requereixen un pressupost adaptat tant al nombre de riscos com al núrner,oN€leEtreballadors/res
d 1, El . d' d t bl t ' I d'f t' d d ';¡¡; . }.A1F BftlDfi LL08REGAT. e empresa. s In Ica ors es a er s son e s I eren s In exs e Inlsrra ng~ pe~ mesurar
1, f t"t t d I t' . I t d ApfOvat pel •• 8 tle oatae ec IVIa e es mesures preven Ives Imp an a es. f'--'-" "

2 2 DES. 2016
Agent Igualtat-Pla Igualtat: a través de la diagnosi i I'establiment d'un pla 'actuació q e afecta a
tota I'empresa, s'han establert mesures que pretenen assegurarEI~cr4g,1,:lª.•~aI sctatracte i
d'oportunitats entre dones i homes. L'objectiu principal és el seguiment d'aqu~la i la seva
revisió continuada. L/ "

9



CORESSA

Área comunicació interna: És I'encarregada de promoure el marqueting intern, implantant els
canals i les eines de comunicació adients, canals informatics, reunions, grups de treball,
formació, etc., i amb I'elaboració d'un Manual d'Acollida pel nouvingut. Objectius: Crear cultura
d'empresa, motivar al personal i crear sentiment d'integració en I'empresa.

OBJECTIUS

La divisió treballara per assolir quatre objectius principals:

- Millorar la qualitat deis serveis que es presten als nostres clients interns milloren les
dades deis treballadors introdu'its en I'aplicatiu de d;esenvolupament.

- Integrar la Prevenció de Riscos en la gestió diaria de les activitats.
- Formalitzar els Plans Generals de Formació i 80municació per poder potenciar les

capacitats professionals del personal, dotant de I més coneixements i capacitació del
personal.

- Implantar de forma integral mitjan9ant migració i nous móduls de tota la gestió deis
Recursos Humans amb el software del Grup Ca~tiIla (Portal de I'empleat - Gestió del
Temps - Administració de Personal).

ESTRUCTURA

La plantilla la integren 7 persones:
I

1 El/la cap de Divisió. I
2 Técnic/a d'Administració de Personal (1 amb un 60% jo~nada).
1 Técnic/a RRHH(Administració de Personal, Relacions Laborals, Desenvolupament).-
1 Administratiu/va de Personal i control de preséncia. 1-
1 Técnic/a Superior en PRL i Agent Igualtat.
1 Técnic/a Superior en PRL i Gestor Pla de Formació.

I A AJUNTAMENT DE
V' SANT BOl DE LLOBREGAT

I Aprov~=:1 :~:.de data

I r¡, . 2 2 BES.20161
l. L .~
I Eloeor:r acetal
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CORESSA

ISERVEI IQUALlTAT I PROCESSOS IMEMORIA

•
••

DESCRIPCIÓ

El procés d'escissió de I'empresa municipal durant I'any 2015 ha comportat una serie de canvis
estructurals en els serveis i I'organització deis mateixos que ha fet que el IIoc de treball de
Responsable de Qualitat i Processos s'hagi adaptat a la nova realitat.

VALORACIÓ

Aquest IIoc de treball té actualment una doble vessant. D'una banda, com a servei directe a
I'empresa, continua participant o liderant els processos de millora de la gestió interna de
I'empresa municipal. D'altra, s'ha constitu"it en un servei extern per a la realització de
determinades activitats que, a partir de I'esmentada escissió, resten sobre la responsabilitat tant
de I'Ajuntament. com de les altres empreses municipals, en la línia de mantenir el nivell
d'eficíencia adquirit durant els darrers anys.

• OBJECTIUS• GESTIÓ INTERNA CORESSA

PROTECCIÓ DE DADES

Continuar amb la implantació progressiva de la L1ei de Protecció de Dades.
Detectar actuacions contraries a la normativa i establir mecanismes de correcció.
Adaptar els procediments establerts als canvis que es puguin produir a I'organització

PROCESSOS

Detectar processos ineficients i les seves conseqüencies
Col'laborar amb les persones implicades en la millora deis procediments
Promoure la "cultura" tant de millora de processos com d'utilització deis nous o renovats

GESTIÓ EXTERNA

QUALlTAT

Mantenir la certificació de qualitat obtinguda I'any 2016 pel servei de Formació de I'Ajuntament
de Sant Boi.
Mantenir permanentment actualitzada la documentació relativa a Qualitat.
Realitzar les auditories internes exigides per la normativa.

JUSTIFICACIONS ECONOMIQUES '-U.J

A A¡UNTAMENT DEV' SAl/T BOl DE LLOBREG,AT
Dissenyar el pla de justificació económica deis programes subvencionats all~ery'el ae Foment

, . . ,. Aprovat pe r!e ue data
de I Ocupaclo de I AJuntament. . -..-_.. .
Actualitzar la informació de manera continua, a partir de les dades sub iñistfrad~ Jer Recursos
Humans de l'Ajuntament, per tal de prendre decisions a I'hora de sol.liciar noves subvencions.
Realitzar la justificació efectiva i atendre possibles requeriments de dOcamentaoUnl a~ctal

V
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. CORESSA

PROTECCIÓ DE DADES

Continuar- amb la implantació progressiva de la L1ei de Protecció de Dades a les empreses
CLAUS i IGUALSSOM.
Detectar actuacions contraries a la normativa i establir mecanismes de correcció.
Adaptar els procediments establerts als canvis que es puguin produir a I'organització

INDICAPORS

Nombre d'auditories de qualitat (Ajuntament): 1
Nombre d'auditories internes de protecció de dades: 1
Nombre d'auditories externes de protecció de dades: 2
Percentatge de programes justificats en termini (Ajuntament): 100%

ESTRUCTURA

Aquest departament esta format per 2 persones: I

Responsable de Qualitat i Processos. Dedicació parcial del 40 per 100
Suport administratiu. Dedicació parcial del 40 per 100 I

~ ~~N~T~~~~ ~~OBREGAT

I Apro~~~ de data

2 2 DES,2016



CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

IGESTIO EQUIPAMENTS ¡MEMORIA

El mes de febrer de 2002, CORESSA i el grup NH HOTELES van signar un contracte en virtut
del qual el grup NH s'obligava a construir en una parcel'la de propietat municipal ubicada en el
polígon Can Calderon un establiment hoteler de la categoria 3 estrelles, el qual disposa de 124
habitacions dobles, servei de restauració, diversos salons, zona d'aparcament i d'altres serveis.

A més, es va acordar una serie d'accions conjuntes i contraprestacions entre ambdues parts, de
les quals destaquen:

a) La selecció i la formació del personal a contractar pel grup hoteler;
b) La realització de practiques deis alumnes de programes de formació ocupacional i inserció
laboral promoguts per CORESSA;
c) La impartició de cursos de formació promoguts per CORESSA en materies relatives a
I'activitat hotelera;
d) El cobrament d'un canon anual en concepte d'arrendament;
e) La contractació a CORESSA deis serveis de recollida d'escombraries, el manteniment
de jardineria i, en cas que calgués, el servei extern de neteja de I'hotel.

L'any 2002, es va tramitar davant la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat, el
planejament urbanístic necessari per tal d'aconseguir el canvi de qualificació urbanística de la
parcel'la prevista per a I'hotel. L'any 2003 el Grup NH va iniciar els treballs de construcció de
I'hotel, i va entrar en funcionament a primers de juliol de 2005.

ESTRUCTURA-

En relació als ingressos previstos per I'activitat, es contempla el canon de 99.056,52 € en
concepte d'arrendament del solar.

~:{\. A¡UNTAMENT PE
~?' SANT BOl DE LL08REGAT

I\pwvat pel Pie de data
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CORESSA

IOIVISIO

DESCRIPCIÓ

INETEJA ¡MEMORIA

La Divisió de Neteja s'estructura en els serveis i activitats que es relacionen a continuació:

SERVEI

ADMINISTRACIÓ- TALLER

NETEJA VIARIA

RECOLLlDA RESIDUS

SUBSERVEIS

ADMINISTRACIÓ
TALLER

NETEJA VIARIA
NETEJA XARXA CLAVEGUERAM
NETEJA FA<;ANES

RECOLLlDA RES-rA
RECOLLlDA FORM
RECOLLlDA COMERCIAL

i

RECOLLlDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIO I
RECOLLlDA SELECTIVA

TRANSPORT RUNES

GESTIO DEIXALLERIES

NETEJA EDIFICIS

NETEJA EDIFICIS CORESSA

NETEJA VIARIA I RSU EXTERN

NETEJA EDIFICS EXTERN

TRANSPORT RUNES

DEIXALLERIA CA~ CALDERON
PUNT VERD MUNTANYETA

NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
NETEJA CASALS
NETEJA ESCOLES
NETEJA INSTAL'L!ACIONS ESPORTIVES
NETEJA INSTAL'~ACIONS CUL TURALS
NETEJES VARIES

I

I
NETEJA EDIFICIS,CORESSA

NETEJA VIARIA I RSU EXTERN
I

NETEJA EDIFICIS¡ EXT:E.~~~N~T~~~~~~~O!l~~GAT

Aprovat pel Pie ~b uataf"6£S,1016J

EI_yacelal
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DIVISIÓ - 2 NETEJA
INGRESSOS 2.1 NETEJA 2.2 RECOLLlDA 2.3 RECOLLlDA 2.4 TRANSPORT 2.5 GESTIO 2.6 NETEJA 2.7 NETEJA 2.8 NETEJA 2.9 NETEJA 2.10 SERVEI

VIARIA RESIDUS SISTEMES RUNES DEIXALLERIA EDIFICIS EDIFICIS VIARIA I RSU EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPALS INTEGRATS DE MUNICIPALS CORESSA EXTERNS EXTERNS

GESTIÓ
70 Vendes 2,731.805 2,157,209 274.403 152,985 199.188 2.193.579 68.574 133.802 52.486
74 Subvenc,ons. donacions i 4,387

lIeaats
TOTAL INGRESSOS 2.736.192 2.157,209 274.403 152.985 199.188 2.193.579 68.574 133.802 52.486 O

INGRESSOS 2.11 SERVEIDE 2.12 NETEJA 2.13 NETEJA 2.14 ZONA TOTALS
TALLER XARXA FA<;:ANES D'ESBARJO DE

CLAVEGUERAM GOSSOS
70 Vendes 192.285 73.866 30.000 8.260.183
74 Subvencions. donacions i 4.387

lIegals
TOTAL INGRESSOS O 192.285 73.866 30.000 8,264.570

DES PESES 2.1 NETEJA 2.2 RECOLLlDA 2.3 RECOLLlDA 2.4 TRANSPORT 2.5 GESTIO 2.6 NETEJA 2.7 NETEJA 2.8 NETEJA 2.9 NETEJA 2.10 SERVEI
VIARIA RESIDUS SISTEMES RUNES DEIXALLERIA EDIFICIS EDIFICIS VIARIA I RSU EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ

MUNICIPALS INTEGRATS DE MUNICIPALS CORESSA EXTERNS EXTERNS
GESTIÓ

60 Compres 138.300 186.690 45.800 6.300 700 57.470 12.500 7.604 7.000 3,500
62 Serveis exteriors 308.498 189.173 19.708 5.427 33.363 8.587 575 5.088 1.206 73.278
63 Tributs 4,542 3.575 820 360 300 1.000
64 Despeses de personal 1.643.730 1.260.723 142.256 83.351 58.713 1.621.068 55.499 72.010 50.046 840.544
66 Despeses financeres 5.600 3.417 1.690 563 56 77 4.621
68 Dotacions per a amortilzacions 53.609 115.039 28.145 1.408 389 6.401 3.047 11.634

TOTAL DESPESES 2.154.279 1.758.616 238.419 97.409 93.221 1.693.903 68.574 87.749 58.251 934.578

DES PESES 2,11 SERVEI DE 2.12 NETEJA 2.13 NETEJA 2.14 ZONA TOTALS
TALLER XARXA FA<;:ANES D'ESBARJO DE

CLAVEGUERAM GOSSOS
60 Compres 4.200 13.000 12.000 1.300 496.364
62 Serve,s exteflors 7.099 12.070 6.572 1.352 671.996
63 Tributs 250 90 10.937
64 Despeses de personal 156.048 124.511 40.411 18.550 6.167.460
66 Despeses financeres 498 16.522
68 Dotaclons per a amortilzacions 133 9.075 228.880

TOTAL DESPESES 167.977 149.831 68.148 21.202 7.592.158

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

581,913

-167.977

398.593

42.454

35.984

5.7.18

55,576

8.798

105.967

672.412

499,676 O 46.053 -5.765

~~ZC...•z...•
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CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

¡NETEJA VIARIA ¡MEMORIA 12.1

Aquest servei el composen les següents activitats:

NETEJA VIAR lA
Neteja de carrers i places del case urba i les zones industrials.

. , I
I

NETEJA D'ESPAIS MUNICIPALS
Neteja d'espais públics no urbanitzats. Amb la col'laboració de Programes Ocupacionals.

ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS
Neteja en els espais reservats a I'esbarjo de gossos.

VALORACIÓ

El servei esta en procés d'adequació a les noves incorporacions de maquinaria.

OBJECTlUS

Aconseguir un grau superior de mecanització a tot el municipio

INDICADORS

Cost del servei de neteja viaria per habitant Inferior a 25,8 €.
Escombradores mecaniques per 10.000 habitants, superior a 0'6.
Nombre d:actuacions d~ n~teja de grafits, superior a 250.
Queixes anyals deis ciutadans, inferiors a 450.

ESTRUCTURA

Personal, maquinaria i equipaments:

1 Encarregat
1 Capatas
1 Cap d'equip
1 Peó cap d'equip
1,5 Conductors
12 Conductors vehicle lIeuger
1 Peó cap de equip
26 Peons
6 Escombradores
1 Baldejadora
1 Equip d'alta pressió
1 Cisterna de reg
2 Furgonetes amb equip d'aigua calenta
4 Vehicles lIeugers
6 Bufadors

.~ EA~ A1UNTAMENTE ~L08REGAT
~~ SANT 801 o

\ pie de data
p..pro"~ ,_ ,_ .

I t:22 D£S.1016\
I \

I ..:-.---.J \
. ra\ aceta
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CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

ITRANSPORT RUNES IMEMORIA

Realitza el transport de contenidors oberts amb runes i restes vegetals als diferents diposits
controlats i plantes de tractament de residus.

VALORACIÓ

Requer-eix una renovació del parc de contenidors oberts.

OBJECTIUS

Renovadó del parc de contenidors oberts.

INDICADORS

Cost tona runa transportada, inferior a 96.2 €.

ESTRUCTURA

1 conductor
1 camió amb equip de transport de contenidors
18 caixes obertes

r1 _

~lt.. A¡UNTAMENT DE
••i1' S, liT BOl DE lLOBREGAT

Aprovat pel PIe de data

"u" DES. 20161
EI ..•ecrelari general acctal
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CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

IGESnO DEIXALLERIA IMEMORIA

OBJECTIUS

Gestió de la Deixalleria municipal, ubicada al Polígon Can Calderón i de la deixalleria de barri,
Punt verd La Muntanyeta.

VALORACIÓ

Amb I'adaptació al nou horari, jornada partida, caldra analitkar el funcionament del servei.
!

I
I
I

Revisar I'evolució del servei amb el nou horari de jornada partida.

INDICADORS

Nombre d'usuaris any, superior a 9.800.
Tones anuals recollides, superior a 3.700

ESTRUCTURA

1 peó responsable deixalleria
1 peó, a temps parcial
Mobiliari i instal'lacions

-:..:.:..:

A AprJNTAMENT DEV" ~T BOl DE LLOBREGAT

Aprova~!~~ de data

2 2 DES.2016
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•
CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

INETEJA EDIFICIS MUNICIPALS IMEMORIA 12.6

Neteja d'interiors de locals i oficines, agrupats en les següents denominacions.

DEPENDENCIES MUNICIPALS
L'integren I'edifici de Ca la Vila, Policía municipal, Cementiri, Masia Torrelavila, Centre urba de
reinserció, Can Jordana, Ascensor carrer Viladecans, Can Torrents, Torre del Sol, El Núria,
Radio Sant Boi, local sindical, Centre Lola Anglada, Brigades, Centreserveis, Prelaboral, Viver
d'Empreses, Protecció civil.

CASAL S DE BARRI
Són els casals de Ciutat Cooperativa, Casablanca, Camps Blancs, Marianao, Cal Ninyo, La
Gralla, Casal d'avis Barri Centre, Casal d'avis Caixa Penedes i Casal d'avis Sant Jordi.

ESCOLES MUNICIPALS
Són el CEIP Rafel Casanoves, Parellada, Josep M. Ciurana, Ciutat Cooperativa, Amat Verdú,
Montbaig, Marianao, Vicent Ferrer, Benviure, Antoni Tapies, Barrufet, Masalleres, Casablanca,
Antoni Gaudi, equipament L'Olivera, Escola bressol La Marta, Escola bressol La Susa, Escola
bressolla Merce.

INSTAL.LACIONS D'ESPORTS
Poliesportiu La Parellada.

INSTAL.ACIONS DE CULTURA
Escola musica Blai Net, Termes Romanes, Biblioteca Ma Aurelia Campmany, Centre d'art L1uís
Castells, Can Barraquer-La Masoveria, Biblioteca Jordi Rubio i Balaguer, Museu Can Barraquer i
Torre Benviure, Masia Can Julia.

VALORACIÓ

El servei esta en un nivell correcte de funcionament.

OBJECTIUS

Mantenir el servei en la qualitat actual.

INDlCADORS

Valoració del servei de neteja'd'edificis, superior a 7.
Incidencies del servei registrades, inferior a 10

ESTRUCTURA

2 supervisors de servei (1 d'ells a temps parcial)
1 cap d'equip de cristallers
3 cristallers
1 abrillantadora
72 netejadores, amb diferents jornades
4 furgonetes
maquines de fregar i estris de neteja

~
L) A¡fJNTAMENT"oe

~ SMIT BOl DE LlOBREGAT

Aprovat pel Pie de dala

[11 D¡Sl~

EI ...•ecretari general acctal
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•
CORESSA

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

INETEJA EDIFICIS CORESSA IMEMORIA

Neteja d'interiors deis diferents edificis que es gestionen des de Coressa.

VALORACIÓ

Els recursos estan ajustats a les necessitats.

OBJECTIUS

Mantenir el nivell de sérvei.

ESTRUCTURA

1 supervisor a temps parcial
1 cristaller
12 netejadores, en diferents jornades
estris de neteja
1 furgoneta a temps parcial

;~ AjUNTAMENT DE
~ SAHT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Pie de data

2 2 DES.2016

El ",ecretari general acetal

V
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CORESSA

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

I NETEJA VIARIA I RSU EXTERNS ¡MEMORIA 12.8

Realitza el servei a clients externs, en la neteja de vials i recollida de residus assimilables a
urbans.

VALORACIÓ

El servei esta desenvolupat en funció de la demanda.

OBJECTIUS

Mantenir els c1ientsexistents.

••••••••
=
=
~

INDICADORS

Mantenir la facturació respecte a I'any anterior.

ESTRUCTURA

S'adequa a les necessitats.

(.). AIUNTAMENT DE
1,r- SANT BOl DE LlOBREGAT

A.prO\/B1pel Pie de data[2- D[SlD~
E1-..ecretari general acctal

~
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CORESSA

ISUBSERVEI

DESCRIPCIÓ

INETEJA EDIFICIS EXTERN ¡MEMORIA 12.9.1 1

Realitza la neteja d'edificis a c1ientsexterns.

VALORACIÓ

Es traba en fase de reducció d'activitat per aplicació del conveni propio

OBJECTIUS

Ajustar la plantilla al servei prestat.

INDICADORS

No s'estableixen.

ESTRUCTURA

S'adequa a les necessitats.

Actualment:
1 supervisor a temps parcial
1 responsable d'equip a temps parcial
1 netejadora

2 maquines fregadores
Carros de neteja i estris

t~~ • AIUNTAMEtH DE
~J ," T BOl DE LlOBREGAT
V JAtl

,9>.provatpel Pie ~ data

22llES.2U\6 \
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CORESSA

¡SUBSERVEI

DESCRIPCIÓ

INETEJA EDIFICIS CLAUS ¡MEMORIA 12.9.2 1

Neteja deis edificis adscrits a CLAUS que es detallen a continuació: Aparcaments de camions
Verge de Núria i Can Calderon, Aparcaments de vehicles urbans Sant Josep, Sant Jordi, Parc
Sanitari Sant Joan de Deu, Baldiri Aleu, Aparcament Mercat Muntanyeta i benzinera de Can
Calderon.

VALORACIÓ

Esta dimensionat correctament el servei.

OBJECTIUS

Mantenir el servei en el nivell de qualitat actual.

•

INDICADORS

Número de queixes anuals inferior a 10.

ESTRUCTURA

3 Netejadores
1 vidrier
Estris i productes de neteja

~~.
f'~:--\'O éllUNTAMENT DE..y- )MIT 801 DE LLOBREGAT

Aprovat pe! PIe de data

{12 'DES, 1D16l
L.__J

El ~ecretari general acctal
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CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

ISERVEIO'AOMINISTRACIO ¡MEMORIA 12.10

És el servei d'administració de totes les activitats dé la Divisió.

VALORACIÓ

Funciona a un ritme alt d'activitat.

OBJECTIUS

Millorar els processos interns, a fi d'aconseguir més eficaCia.
I

INDICADORS

Desviació del promig de resultats de la UPA, inferior al 23%.
Percentatge de factures conformades en termini, superior al 82%.

ESTRUCTURA

1 Cap de Divisió
1 Responsable de producció
4 Administratives

".~'-' !\IVIlTAMEt1T DE~~l SAN, Bo\ DE LLOBREGAT

Apíovat pel ~:e _~ data---
2 2 OES.2U\6

26

•

•



CORESSA

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

ISERVEI DE TALLER ¡MEMORIA 12.11

El taller realitza el manteniment de tota la flota de vehicles, deis contenidors i papereres. A més
a més també funciona com a taller de la resta de vehiclesde I'empresa.

VALORACIÓ

Esta a un nivell alt d'activitat.

OBJECTIUS

Esta en fase de form.ació per als nous equips ~e recollida bilateral.

INDICADORS

Nombre d'operacions de taller any, superior a 900.

ESTRUCTURA

1 Cap de taller
1 Oficial 1a ~

2 Oficials 3a ~6~A)UNTAMENT DE
V" SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel PIe de data---,
2 2 DES.2016

8 ..•ecretari general acctal
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CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

INETEJA XARXA CLAVEGUERAM [MEMORIA 12.12

OBJECTIUS

Neteja de col.lectors, embornals, reixes interceptores i bocanes de riera de la xarxa sanitaria.

VALORACIÓ

L'antiguitat de I'equip afecta al servei.

.1

Incorporació d'un nou equip que garanteixi la fiabilitat de) servei.

INDICADORS

Cost del servei per habitant 2,1 €.

ESTRUCTURA

1 conductor
2 peons
1 equip d'alta pressió
Estris

28



CORESSA

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

INETEJA FAC;;ANES IMEMORIA 12.13

Eliminació de pintades en fat;anes de titularitat municipal i privada.

VALORACIÓ

Esta dimensionat correctament el servei.

OBJECTIUS

Millorar el servei amb la incorporació d'un equip nou, a principis d'any 2017.

INDICADORS

Cost del servei per habitant 1 €.

ESTRUCTURA

1 Conductor de vehicle lIeuger
1 Equip de neteja de fat;anes
Estris

29



CORESSA

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

¡ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS IMEMORIA [2.14

Neteja de les zones d'esbarjo de gossos que es relacionen a continuació:

Barri de Camps Blancs
Carrer Muntanyeta
Ciutat Cooperativa
Carrer Picasso
Carrer Benviure

VALORACIÓ

Esta dimensionat correctament el servei.

OBJECTIUS

Mantenir el servei en el nivell de qualitat actual.

INDICADORS

Número de queixes anuals inferior a 50.

ESTRUCTURA

1 Conductor de vehicle lIeuger
1 vehicle
Estris

I

~~ A)UNTAMENT DE
'~ SANT BOl DE LLOBREGAT

¡\provat pel Pie de data

! í2-oEs.-io16

El ",ecretari general acctal

:/

30



DIVISIÓ - 4 SERVEIS PER L'AJUNTAMENT

INGRESSOS 4.4 SERVEIS 4.5 SERVEIS DE TOTALS
VIARIS CONTROL

70 Vendes 319.269 339.878 659.147
TOTAL INGRESSOS 319.269 339.878 659.147

DES PESES 4.4 SERVEIS 4.5 SERVEIS DE TOTALS
VIARIS CONTROL

60 Compres 2.850 2.850
62 Serveis exteriors 9.007 1.133 10.140
63 Tributs 260 260
64 Despeses de personal 229.173 323.733 552.906
66 Despeses financeres 430 430
68 Dotacions per a amortitzaclons 31.166 172 31.338

TOTAL DESPESES 272.886 325.037 597.923

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

46.383
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CORESSA

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IGESTIO DE GRUA MUNICIPAL IMEMORIA

Gestió del Servei de Grua Municipal.

VALORACIÓ

CORESSA presta, en régim de gestió directa, el serveilde recollida de vehicles per part de la
Grua Municipal des de gener de I'any 2001. Aquest siste(na permet cobrir les necessitats que es
generen alllarg de tot I'any: retirada de vehicles abandonats, vehicles infractors de normativa de
transit o municipal o trasllats de vehicles per motius diversos (Festa Major, Fira, ..), així com
assumir la gestió logistica (moviment i control de vehicleS) del Diposit Municipal.

I

El servei cobreix les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, ja sigui de forma
presencial' o en guardies en les quals el personal es mobilitza si hi ha necessitat, a requeriment
de la Policia Municipal. Les hores de servei presenci~ls durant I'any 2016 seran 125 a la
setmana, el que representa el 75% de les hores totals. ¡

L'any 2016 el servei comptara amb 4 xofers a jornada complerta, la qual cosa permetra ajustar
la capacitat i la qualitat del servei a les necessitats de la ,Policia Municipal, racionalitzar els torns
de treball deis treballadors i garantir la cobertura deis 1I0cs en cas de necessitat.

I

OBJECTIUS

Reduir al mínim el temps de resposta entre la denúncia de I'agent i I'arribada de la grua
Reduir al mínim el nombre d'incidéncies relacionades amb la retirada
Racionalitzar els torns de treball I
Adquirir un nou vehicle grua I
Millorar la imatge física deis vehicles grua 1

Fer un seguiment continuat de la tragabilitat del servei (documentació, imatges ...)
Tancar el calendari laboral abans de la finalització de I'any
Mantenir reunions de seguiment i coordinació amb el c1ient
Copsar i analitzar la satisfacció del clie"nt de manera continua
Fer un seguiment estadístic continuat :

I

INDICADORS

Retard entre denúncia ¡arribada (torn presencial): 15 min.!
Retard entre denúncia i arribada (tom de guardia): 30 minl
Nombre d'incidéncies anuals provocades per la retirada: 2
Grau de satisfacció del client: 8 sobre 10 I ~

Percentatge de respostes positives als requeriments del cEm"e q)&~s~p{:ift~OPOOAl
I '
, Aprovat pel Pie de data

! rl2 2 DES,1016-1
J .----

EI"'cre~ acctal
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CORESSA

ESTRUCTURA
L'estructura de personal del servei esta composada per:
4 conductors-operadors de grua a temps complet
1 persona com a suport administratiu de serveis viaris i de control
1 cap de serveis viaris i de control

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 244.165 euros
Despeses fixes: 210.503,31 euros
Resultat: 33.661,69 euros

:...:.:..:

A AJUNTAMENT DEV' SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Pie de data
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CORESSA

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IGESTIO DE DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES IMEMORIA

INDICADORS

Nombre de vehicles aferrallats: 160
Nombre de places disponibles: 30
Percentatge de propietaris contactats: 90
Grau de satisfacció del client: 8 sobre 10

Gestió del Dip6sit Municipal de Vehicles

VALORACIÓ

En el Dip6sit Municipal'de Vehicles s'estacionen temporalment tots aquells vehicles que recull la
I

Grua Municipal per diversos motius:

- per infringir qualsevol normativa de tratic o ordenan9a municipal
- per trobar-se en estat d'abandonament a la via pública
- per cessió per part deis propietaris per al seu desballestament
- per requeriment judicial o del CNP I

I
L'estada deis vehicles en el dip6sit finalitza essent retirat pels seus propietaris, o essent

I
desballestats per a ferralla. , I
Per realitzar la funció logística del dip6sit es disposa d'un operador que. gestiona
adniinistrativament el funcionament (coordinació amb la' Policia Municipal, atenció al públic,

. I
control de moviments d'entrada i sortida diaris, gestió ,d'aferrallament, sol. licitud de serveis
especials, etc.). El moviment físic de vehicles a I'interior d~1dip6sit es porta a terme per part deis
conductors de la grua municipal.

OBJECTIUS

Minimitzar el temps d'estada deis vehicles al Dip6sit
Optimitzar él nivell d'atenció al públic
Optimitzar el procediment d'activació de plataformes
Fer un seguiment estadístic continuat
Procedimentar els processos principals del dip6sit:
denúncia, retirada i trasllat al dip6sit
comunicació al titular
protocol d'abandonament
immobilitzacions especials I

Racionalitzar I'espai físic del dip6sit (distribució de places, eliminació de residus, condicions
sanitaries) I
Optimitzar la gestió d'aferrallament I
Fer un seguiment continuat de la valoració del grau de satisfacció del client

. I ..;..:..: E

lA.: AlllNTABMEND~~LOBREGI\T't;¡,¡' SMIT 0\.I ¡¡ PI de data
A. rovat pel eI P .-_ ..
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CORESSA

ESTRUCTURA
L'estructura de personal del servei esta composada per:
1 persona com a gestor/a administratiu/va per a la atenció a I'usuari i la gestió documental
1 persona com a suport administratiu deis serveis viaris i de control
1 cap de serveis viaris i de control

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:75.1 04,00 euros
Despeses fixes: 69.191,55 euros
Resultat: 5.912,45 euros

:..:..!-:

A AJUNTAMENT DEV SANT 801 DE LlOBREGAT

Aprovat pel Pie de data

[1'2 UES1U16l
-- __ ...J

El ..•ecretan general acctal

~
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CORESSA

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

ICONTROL DE MERCATS MUNICIPALS I AMBULANTS IMEMORIA

Prestació del Servei de Control de Mercats Municipals i de Mercats Ambulants

VALORACIÓ

Aquest servei, iniciat I'any 2003, té com a principal objectiu supervisar la correcta aplicació deis
reglaments que regulen les normes basiques de relació ~ntre I'Ajuntament de Sant Boi i els
concessionaris (Mercats Municipals) i paradistes (Mercats Ambulants), mitjan<;ant, principalment:

1. Senyalització deis recintes definits pels mercats ambulants.
2. Control de les parades ¡deis paradistes i concessionaris 'autoritzats.
3. Control deis accessos de vehicles per a carrega i descarrega (mercats ambulants).
3. Control de la venda jI'legal. I

4. Resolució d'incidencies.

L'ambit d'actuació esta constituH pels Mercats Municipals de la Muntanyeta, Sant Jordi i
I

Torrelavila, i pels Mercats Ambulants de la Muntanyeta, Sant Jordi, Torrelavila i Ciutat
Cooperativa. I

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per I'any 2017 és mantenir I'alta valoració del servei que fan els usuaris
del mateix (paradistes).

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei esta composada per 4 controladors, 1 amb jornada complerta
i 3 amb contracte a temps parcial.

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 93.109,00 €
Despeses totals: 89.018,81 €
Resultat: 4.090,19 €

A AIUNTAMENT DEV SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat p~1 Pie de data

2 2 DES.2016
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CORESSA

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

¡CENTRE DE CONTROL LOCAL DE SEGURETAT DE LA POLlCIA MUNICIPAL IMEMORIA

Serve; d'operadors telefónics del Centre de Control de la Policia Municipal

VALORACIÓ

CORESSA presta aquest servei per encarrec municipal des de 2006. Consisteix en I'atenció
telefónica a la ciutadania que denuncia situacions d'emergencia, perill o manca de seguretat
individual o col. lectiva, el trasllat immediat a la Policia Municipal i el posterior tractament
informatic i arxiu.

Constitueix el primer contacte del ciutada davant una situació que pot esdevenir crítica i, per
tant, esdevé fonamental la recollida de dades amb el maxim d'exactitud, I'atenció adequada a
I'interlocutor per tal que proporcioni el maxim d'informació i la derivació de la denúncia al
comandament policial corresponent per tal que pugui ser tractada immediatament

OBJECTIUS

Optimitzar els recursos disponibles en funció de la demanda de la Policia Municipal
Protocol'litzar el maxim de serveis possibles
Fer un seguiment estadístic continuat
Fer un seguiment continuat de la valoració del grau de satisfacció del c1ient.
Crear una borsa de treball de personal qualificat per als lIocs d'operador/a
Potenciar la formació interna del personal
Tancar el proper calendari laboral durant el.mes de novembre
Millorar el control horari i de permisos laborals
Optimitzar el procés de cobertura de baixes o absencies

INDICADORS

Grau de satisfacció del client: 8 sobre 10
Hores de formació interna per persona/any: 10
Nombre d'informes anuals estadístics de gestió: 11
Nombre de serveis protocol'litzats: 20
Nombre de persones externes qualificades: 3

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei esta composada per 9 persones:

1 Coordinadora de I'equip de teleoperadores (a temps parcial)
4 Teleoperadores a temps complert (en torns de matí, tarda i nit)
4 Teleoperadores a temps parcial
1 persona com a suport administratiu deis serveis viaris i de control
1 cap de serveis viaris i de control

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 217.467,00 euros
Despeses fixes: 201.197,97 euros
Resultat: 16.269,03 euros

~
¿\.. A¡UNTAMENT DE
V' SANT 801 DE lLOBREGAT

Aprovat pe! Pie de data
r=--
CE51016l

_J
El ..•ecretari general acctal

V
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INVERSIONS CORESSA

1.- Administració i Serveis Generals 44.765 €

Informatica : 18.000 €

Administració Personal 16.750 €

Prevenció de Riscos 10.015 €
I
I

2. - Neteja 383.380 €

Neteja Viaria i Recollida 315.880 €

Obres i instal.lacions 67.500 €

4.- Serveis de l'Ajuntament 68.000 €

Servei Grua .!. 68.000 €
I
I

ITOTAL INVERSIONS 496.145 €
I

FONS DE FINAN~AMENT

Autofinanc;ament, operacions financeres o altres 496.145 €

TOTAL FINAN~AMENT l 496.145 €

~ ToE
.. AlUNT~MO~~E LLOBREGAT
'v 5MIT o

PI de data
t\prov~ ~__

1 2 2 UES,lU\o

I . .~n general accta\a--;p
I
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DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIÓ 44.765 €

Informatica 18.000 €

Quant a I'objectiu d'actualitzar progressivament el parc informatic per t.alde mantenir el
maxim rendiment, maxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2017 una
renovació parcial deis equips del parc.
Aquesta compra englobara el maquinari físic necessari per aquests objectius,
maquinari que consisteix en ordinadors, teléfons IP, periférics, electrónica de xarxa,
que substituira a material obsolet o mantenir un estoc per tal de prevenir avaries.
També hi haura un part d'inversió en actualització de programari
Total renovació parc informatic i telefónic 12.000 €

També es realitzara un projecte de digitalització per al registre d'entrada de tota la
documentació que ens arriba de les empreses gestionades (CORESSA, CLAUS i
IGUALSSOM). .
Total aplicació registre d'entrada 6.000 €

Adm inistració Personal 16.750 €

Sistema de control de presencia mitjangant localització GPS o similar en centres de
treball corresponents a la divisió de Neteja d'Edificis 13.000 €

Adquisició de hardware (rellotges) consistent en control de presencia per a centres que
no disposen o bé I'adequació al nou sistema de control del temps del Grup Castilla
........................................................................................................................... 3.750 €

Prevenció de Riscos Laborals 10.015 €

Adequació instal.lacions segons el reglament Seguretat contra incendis en la nau de
Neteja Viaria i a la Masia Torrefigueres en temes preventius i de Extinció
Incendis 3.700 €

Adequació segons la normativa de Prevenció de Riscos en temes estructurals de la
deixalleria municipal. 2.040 €

Adequació segons la normativa de Prevenció de Riscos en temes estructurals moll de
descarrega de la Divisió de Neteja Viaria 2.500 €

Desfibril'lador automatic per poder gestionar el centre de treball de La Masia
Tor-[efiqueres com a Centre Cardioprotegit.. 1.775 €
¿~~A)UNTAMENT DE
.~ SANT BOl DE LLOBRF.GAT

Aproval pel Pie de data

[i2- DES,1D16]

El ",ecretati general acetal

V
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. :\ .•ecreIa~a.ce.la\ 19.500 €

I

DIVISIÓ DE NETEJA 383.380 €

Neteja Viaria i Recollida ~ 315.880 €

A fi d'anar completant la renovació de furgonetes per al despla<;aments deis equips de
neteja viaria, ates que el parc actual de vehicles destinats a la neteja viaria s'ha vist
reduH al donar de baixa unitats i les contínues avaries de la resta de furgonetes, per la
seva antiguitat. Es proposa I'adquisició d'una furgoneta doble cabina i bolquet, per
assegurar una mobilitat a la plantilla de netejadors i de serveis que. cal fer en la neteja
viaria.
1 Furgoneta per al transport de persones i equips de neteja viaria 29.040 €

En el procés de renovació i amplia ció de petits vehicles de neteja viaria, per substituir
els actuals amb una antiguitat superior a quinze anys i un estat molt deplorable. Es
pro posa la incorpora ció de dues furgonetes electriques amb caixa oberta, que
assegurin el despla<;ament d'operaris i la tasca de neteja en zones de vianants i de la
resta de espais urbanitzats. .
2 Furgonetes electriques amb caixa oberta ; 1•..••••.•.•••..•.........•........... 36.300 €

Per a millorar I'eficiencia en el servei, es creu oportú incorporar una grua robotitzada
"Easy" i un equip portacontenidors al camió tres eixos portacontenidors, que
actualment presta servei de transport de containers oberts. Esta matriculat al 2008 i es
considera en bon estat de funcionament. Amb aquest equip s'asseguraria un millor
servei en cas de averia o manteniment de la flota de carrega bilateral actual.
1 Incorporació grua robotitzada "Easy"i portacontenidors 181.500 €

A fi d'assegurar el servei de transport de runes a I'abpcador autoritzat, cal renovar el
parc de caixes obertes existent, amb més de 10 anys d'antiguitat. Es per aixó que es
proposa la incorporació de dos noves unitats.
2 Contenidors caixa oberta per transport de runes ' 29.040 €

A fi d'adaptar la flota de vehicles existent a la 'nova imatge, es proposa pintar i retolar
I

els vehicles i maquines deis serveis de Neteja viaria, Recollida de residus i Neteja
d'edificis, I

Pintat Flota de vehicles existent nova imatge 40.000 €

Obres ¡insta 1.lacions 67.500 €

La zona de buidatge de les escombradores, situada' darrera de la nau de Neteja al
recinte municipal, es troba en un estat molt degradat i genera un risc per a les
persones que hi treballen i les maquines, ates que el terra es lliscant i esta
permanentment mullat. Es planteja adequar la zona amb nova pavimentació i
construcció d'una c1aveguera suficientment dimensi'onat, que asseguri que no es
queda aigua retinguda. I

Adequació zona buidat escombradores l 36.300 €

¡f.\.. AlllNTAMENT DE
Ates que hi ha un problema de salubritat importaflt"amlD tal p"rese'Pié'la'constant de
coloms a la nau de Neteja, 'que accedeixen per 19>.¡R<3ct5l: P3eFltr~~adtle camions; es
proposa la instal.lació d'una porta rapida automatica, q e-s"bl;:>!i~.filW""la presencia de
vehicle i quedi tancada la resta del temps. A més la an~tf Cc'1'ó'~ la paret lateral,
d'una porta per pas de vianants.
Porta automatica nau de neteja i porta vianants
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Les oficines de Neteja, situades a la própia nau, disposen de un fals sostre, en el que
estan instal.lats els aparells d'aire condicionat i la Iluminaria de I'oficina. Per accedir al
manteniment i' reparació, no hi ha cap pas de seguretat i axó fa inviable el
manteniment regular.
Es proposa la substitució del sostre per un que contempli passos homologats de
seguretat i Iínees de sujecció.
Substitució sostre oficina Neteja 11.700 €

DIVISIÓ DE SERVEIS PER L'AJUNTAMENT 68.000 €

Servei de grua municipal. 68.000 €

Els vehicles utilitzats en el servei de grua municipal es van adquirir el mes de febrer de
2001, de manera que actualment tenen gairebé 17 anys de vida. Cadascun deis dos
vehicles han recorregut més de 200.000 km. La tipologia de la feina que desenvolupen
(arrossegament d'altres vehicles, circulació casi exclusivament per vies urbanes,
trajectes curts i freqüents, etc) han provocat un previsible desgast deis mateixos, la
qual cosa es tradueix en un augment continuat de les hores d'estada al taller, avaries
més greus i de més cost económic, a més d'altres inconvenients, com la imatge
externa deis vehicles o el perill que coincideixin al taller els dos vehicles i no es pugui
dur a terme el servei.

Així, el mes de maig de 2016, després del corresponent procés de contractaCió, es va
adquirir un nou vehicle, el qual restara operatiu per comenyar a treballar durant el mes
de novembre de 2016.

Seguint amb aquesta Iínia de renovació deis elements principals d'aquest servei, es
proposa I'adquisició d'un altre vehicle, per substituir el que resta, i que doti el servei
deis recursos exigits pel Servei Local de Seguretat.

Grua (Xassís cabina + carrossa posterior) 68.000 €

~
A AWNTAMENT DE
V 5AIH BOl DE LLOBREGAT

Aprovat Del PIe de data

[2 DE~lDl~J
El ..•ecretari general acctal

V
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CLAUS - COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS

INGRESSOS 1 AOMINISTRACIO 2 GESTIO IMMOBILlARIA 3 GESTIO O'APARCAMENTS 4 GESTIO O'AREES OE SERVEIS TOTALS
SECTOR TRANSPORT

70 Vendes 406.576 8.330.175 8.736.751
71 Variació d'exisléncies O
73 Treballs realilzals oer a I'emoresa O
74 Subvencions. donacions i lIeQals 220 199.264 199.484
75 Allres ingressos de gestió 465.525 559.156 474.662 1.499.343
76 lnQressos financers 400 1.462 400 2.262
77 Beneficis procedenls d'actius no correnls i ingressos O

excepcionals
79 Excessos i aplicacions de provisions i de pérdues O

per delerioramenl
TOTAL INGRESSOS 620 666.252 966.132 8.804.837 10.437.840

OESPESES 1 AOMINISTRACIO 2 GESTIO IMMOBILlARIA 3 GESTIO O'APARCAMENTS 4 GESTIO O'AREES OE SERVEIS TOTALS
SECTOR TRANSPORT

60 Comores 7.699 7.222.500 7.230.199
61 Variació d'exisléncies ! O
62 Serveis exleriors 514.911 261.024 274.270 181.148 1.231.352
63 Tribuls 596 'i:,¡'" 45.634 10,803 33.689 90,722
64 Oesoeses de personal 203.776 ...1,: 478.383 487.208 1.169.367
65 Allres des peses de geslió , ":;:;:.:r 15.700 15,700
66 Oesoeses financeres 16.200 l' 37.590 7.573 146.526 207.889
67 Pérdues procedenls d'actius no correnls i despeses 1.000 1: 1.000

excepcionals '!:
68 Dotacions oer a amortilzacions 204 o"~ , ,. 149.021 82.656 243.705 . 475.586
69 Pérdues oer delerioramenl i allres dolacions .\ 7.025 5.000 4.000 16.025

TOTAL OESPESES 736.687 500.294 866.384 8.334.476 10.437.840

IRESULTA T BRUT EXPLOTACIO

m <)~';" ; .
\\ .,-, VI»>0-....., ZC...•z
\ .~

..~~"
al),!

\, "l., o;:;.r,;
"

-",oz
\ -.:.

ti "' ...•-= r-oo; O'"'5 tlJ-.- :<1'., "'w Cl
>...•

-736.0671 165.9581 99.7481 470.3611
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CLAUS

COMPARATIVA ANY ANTERIOR

PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST 2017 DIFERENCIA %

70 Vendes 9.395.596 8.736.751 -658.845 -7

71 Variació d'existéncies O O O O

73 Treballs realitzats per a I'emoresa O O O O

74 Subvencions. donacions i lIeaats 85.427 ' 199.484 114.057 134

75 A1tres inaressos de aestió 1.503.350 1.499.343 -4.007 O

76 lnaressos financers 2.106 2.262 156 7

77 Beneficis procedents d'actius na corrents i ingressos 1.930 O -1.930 -100

exceocionals
79 Excessos i aplicacions de provisions i de pérdues per O O O O

deteriorament
TOTAL INGRESSOS 10,988.410 10.437.840 -550.570 .5

60 eomores 7.896.699 7.230.199 -666.500 -8

61 Variació d'existéncies O O O O

62 Serveis exteriors 1.075.120 1.231.352 156.232 15

63 Tributs 87.452 90.722 3.270 4

64 Desceses de oersonal 1.177.595 1.169.367 -8.228 -1

65 A1tres desoeses de gestió 15.700 15.700 O O

66 Desoeses financeres 236193 207.889 -28.304 -12

67 Pérdues procedents d'actius no corrents i despeses 1.000 1.000 O O
exceocianals

68 Dotacions oer a amortitzacions 476.380 475.586 -794 O

69 Pérdues per deteriarament i altres dotacions 22.271 16.025 -6.246 -28

TOTAL DESPESES 10.988.410 10.437.840 -550.570 -5

IRESULTAT BRUT D'EXPLOTACIO 01

'j.' A'VI/TAMENT DE :<I{;/t S~JlT BO\ DE lLOBREGAT

Aprovat pel Pie de dala
_o. - - I

2 2 OES,2016 I

1EI"-Yoce",1
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CLAUS

IOlvlSIO

DESCRIPCIÓ

IAOMINISTRACIO IMEMORIA

Gestió económica i administrativa de tots els serveis, equipaments i activitats de I'empresa.

OBJECTIUS

Portar un control operatiu, económic i administratiu de tots els serveis, equipaments i activitats
de CLAUS. .

ESTRUCTURA

L'estructura de personal d'administració esta composada per 4 persones, totes amb dedicació
completa:

1 Cap de Divisió
1 Tecn ic de gestió
2 Administratives ~

h A¡UNTAMENT DEV S"'H BOJ DE lLOBREGAT

Aprovat pel Pie de data

2 2 DES.2016

El ...•ecretari general acctal

V
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DIVISIÓ - 1 ADMINISTRACIÓ

INGRESSOS 1.1 TOTALS
ADMINISTRACIÓ

74 Subvencions, donacions i lIeoals 220 220
76 Inaressos financers 400 400

TOTAL INGRESSOS 620 620

DESPESES 1.1 TOTAL S
ADMINISTRACIÓ

62 Serveis exteriors 514,911 514,911

63 Tribuls 596 596
64 Desoeses de oersonal 203,776 203,776

66 Desoeses financeres 16.200 16.200
67 Perdues orocedenls d'aclius no correnls i despeses exceocionals 1.000 1.000
68 Dolaclons per a amortilzacions 204 204

TOTAL DES PESES 736.687 736.687

IRESULTAT BRUT EXPLOTACIO -736.0671 -736.0671
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DIVISIÓ - 2 GESTIÓ IMMOBIUÁRIA

INGRESSOS 2.1 2.2 PROMOCIO 2.3 GESTIO 2.4 GESTIO 2.5 GESTIO 2,6 GESTIO TOTALS
PROMOCIONS NAUS LOCALS HABITATGES HABITATGES SOLARS

HABITATGES INDUSTRIALS COMERCIALS CEDITS
74 Subvencions, donacions i 56.057 1.389 141.818 199.264

lJeoats
75 Allres inaressos de aeslió 175.444 212.821 43.992 2.400 30.868 465.525
76 Inaressos financers 1.462 1.462

TOTAL INGRESSOS 232.964 212.821 43.992 3.789 172.686 O 666.252

DESPESES 2.1 2.2 PROMOCIO 2.3 GESTIO 2.4 GESTIO 2.5 GESTIO 2.6 GESTIO TOTALS
PROMOCIONS NAUS LOCALS HABITATGES HABITATGES SOLARS

HABITATGES INDUSTRIALS COMERCIALS CEDITS
62 Serveis exteriors 56.173 15.723 34.900 1.360 151.368 1.500 261.024
63 Tribuls 22.335 18.829 1.238 429 2.803 45.634
66 Desoeses financeres 31.940 5.650 37.590
68 Dolacions ner a amortilzacions 90.635 52.104 3.233 754 2.295 149.021
69 Perdues per delerioramenl i 4.025 2.000 1.000 7.025

altres dotacions
TOTAL DESPESES 205.108 94.306 39.371 2.543 154.663 4.303 500.294

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

27.856 118.515 4.621 1.246 18.023 -4.303 165.958
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CLAUS

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

IPROMOCIONS HABITATGES IMEMORIA 12.1

Comercialització d'habitatges amb protecció oficial en régim concertat i renda lIiure.

VALORACIÓ

Contribuir a crear una oferta d'habitatge assequible i, al mateix temps, dinamitzar els barris de
Sant Boi amb la instal'lació d'activitats als locals comercials.

OBJECTIUS

Comercialitzar els pisos i places d'aparcament pendents pe vendre i/o lIogar.

INDlCADORS
I

Fer campanyes periódiques amb I'objectiu de captar poténcials clients per comercialitzar pisos i
places d'aparcament.

i,- AIUNTAMENT DEV. SAllT 801 DE LLOBREGAT

Apro.\~~el Pie d:•.•data

2 2 DES.2016
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SERVEI- 2.1 PROMOCIONS HABITATGES

IDIVISIO IGESTIO IMMOBILlARIA

INGRESSOS 2.1.1 MOLl NOU 2.1.2 PLACA 2.1.3 CAMI DEL 2.1.4 CAN TOTALS
GAIETA LLOR CASTELLET

MESTRES
74 Subvencions, donacions i 7.006 49.051 56.057

lIeaats
75 Altres inaressos de aestió 15.019 110.253 50.172 175.444
76 Ingressos financers 1.462 1.462

TOTAL INGRESSOS O 23.488 159.304 50.172 232.964

DES PESES 2.1.1 MOLl NOU 2.1.2 PLAC~ 2.1.3 CAMI DEL 2.1.4 CAN TOTAL S
GAIETA LLOR CASTELLET

MESTRES
62 Serveis exteriors 3.800 10.600 31.548 10.225 56.173
63 Tributs 3.010 14.471 4.854 22.335
66 Despeses financeres 31.940 31.940
68 Dotacions per a arnortitzacions 17.934 49.671 23.030 90.635
69 Perdues per deteriarament i 425 3.600 4.025

altres dotacions
TOTAL DESPESES 3.800 31.969 131.230 38.109 205.108

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

-3.800 -8.481 28.074 12.063 27.856
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CLAUS

I SERVEI

DESCRIPCIÓ

IPROMOCIO NAUS INDUSTRIALS ¡MEMORIA 12.2

Comercialització, explotació i gestió de naus industrials per lIogar.

VALORACIÓ

Fomentar I'establiment d'empreses al municipi oferint espais industrials a un preu assequible i
ben comunicats en els diversos polígons industrials de Sant Boi.

OBJECTIUS
I

Gestionar possibles incidencies i comercialitzar les naus IIdgades si queden disponibles.
I

INDICADORS

Fer campanyes periódiques amb I'objectiu de captar potencials c1ients per comercialitzar naus
industrials de I'estoc si queden disporJibles.

~ A)UNTAMENT DE
~ SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Ple_~e data

2 2 DES.2016

El ...•ecretari general acctal

~
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SERVEI - 2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS

INGRESSOS 2.2.1 PROMOCIO TOTALS
NAUS

INDUSTRIALS
75 Allres inaressas de aeslió 212.821 212.821

TOTAL INGRESSOS 212.821 212.821

DES PESES 2.2.1 PROMOCIO TOTALS
NAUS

INDUSTRIALS
62 Serveis exteriors 15.723 15.723
63 Tribuls 18.829 18.829
66 Desoeses financeres 5.650 5.650
68 Dotaclons oer a amortitzaclons 52.104 52.104
69 Perdues per delerioramenl i 2.000 2.000

allres dalacians
TOTAL DES PESES 94.306 94.306

IDIVISIO IGESTIO IMMOBILlARIA

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

118.515
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CLAUS

I SERVEI

DESCRIPCIÓ

IGESTIO LOCALS COMERCIALS IMEMORIA 12.3

Explotació i gestió de locals comercials propietat de CLAUS.

VALORACIÓ

Dinamitzar els barris de Sant Boi amb la instal'lació d'activitats als locals comercials.

OBJECTIUS

Gestionar possibles incidéncies en els locals comercials arrendats.

. AIUNTAMENT DE~.1.S¡>,IlT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pe~!~e__de data

2 2 OES.1016

E1..ecre~acetal
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SERVEI - 2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS

INGRESSOS 2.3.1 GESTIO TOTAL S
LOCALS

COMERCIALS
75 Altres inQressos de Qestió 43.992 43.992

TOTAL INGRESSOS 43.992 43.992

OESPESES 2.3.1 GESTIO TOTALS
LOCALS

COMERCIALS
62 Serveis exteriors 34.900 34.900
63 Tributs 1.238 1.238
68 Ootacions per a amortitzacions 3.233 3.233

TOTAL OESPESES 39.371 39.371

IOlvlSIO IGESTIO IMMOBILJARIA

CIRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

4.6211 4.621[
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CLAUS

¡SERVEI

DESCRIPCIÓ

IGESTIO HABITATGES ¡MEMORIA

Explotació i gestió deis habitatges propietat de CLAUS.

VALORACIÓ

Proporcionar una vivenda digna i a preus assequibles a la població del municipio

OBJECTIUS

'Gestionar possibles incidéncies en els pisos lIogats de CLAUS .

.-:..:..:
íf"b. AllJm AME~¡; DEV 5A,r: BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel_~I~ de data

2 2 UES.2016

14



SERVEI - 2.4 GESTIÓ HABITATGES

INGRESSOS 2.4.1 GESTIO TOTALS
HABITATGES

PROPIS
74 Subvencions, donacions i 1,389 1.389

lIeoats
75 Altres inaressos de oeslió 2.400 2.400

TOTAL INGRESSOS 3.789 3.789

DESPESES 2.4.1 GESTIO TOTALS
HABITATGES

PROPIS
62 Serveis exteriors 1.360 1.360
63 Tribuls 429 429
68 Dotacions oer a amortitzacions 754 754

TOTAL DESPESES 2.543 2.543

IDIVISIO IGESTIO IMMOBILlARIA

•• •••

DRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

1.246
1

15



CLAUS

(SERVEI

DESCRIPCIÓ

IGESTIO HABITATGES ¡MEMORIA

Explotació i gestió. deis habitatges privats cedits a CLAUS mitjan<;ant la mediació de
I'Ajuntament per a destinar-los ala modalitat de lIoguer social. Explotació i gestió deis
habitatges de titularitat municipal adscrits a CLAUS.

VALORACIÓ

Proporcionar una vivenda digna i a preus assequibles a la població del municipio

OBJECTIUS

Gestionar possibles incidéncies en els pisos privats cedits municipals adscrits a CLAUS
destinats a la modalitat de lIoguer social.

L\. AIUNTAMENí DEV SANí BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Pie de data

[2 2-DES.2~
El •.•ecretari general acetal

L7
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r==
SERVEI - 2.5 GESTIÓ HABITATGES CEDITS

INGRESSOS 2.5.1 GESTIO TOTALS
HABITATGES

CEDITS
74 Subvencions, donacions i 141.818 141.818

lIeaats
75 Altres inaressos de c¡estió 30.868 30.868

TOTAL INGRESSOS 172.686 172.686

DES PESES 2.5.1 GESTIO TOTALS
HABITATGES

CEDITS
62 Serveis exteriors 151.368 151.368
68 Dotaclons per a amortilzaclons 2.295 2.295
69 Pérdues per deteriorament i . 1.000 1.000

altres dotacions
TOTAL DESPESES 154.663 154.663

IDIVISIO IGESTIO IMMOBILlARIA

DRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

18.0231 18.0231
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CLAUS

ISERVEI

DESCRIPCIÓ

IGESTIO SOLAR S IMEMORIA 12.6

Explotació i gestió deis scilars propietat de CLAUS.

VALORACIÓ

Donar un ús social i beneficiós per a la ciutat del s61disponible propietat de CLAUS.

OBJECTIUS

Gestionar possibles incidéncies en els solars propietat de CLAUS.

¿-\. A¡UNTAMENi DEV SANT BOl DE LlOBREGAT

Aprov~.1 Pie ~e data

2 2 DES.2016

18
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SERVEI - 2.6 GESTIÓ SOLARS

IDIVISIO IGESTIO IMMOBILlARIA

INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

2.6.1 GESTIO
SOLARS

O

TOTALS

O

DES PESES 2.6.1 GESTIO TOTAL S
SOLARS

62 Serveis exteriors 1.500 1.500
63 Tributs 2.803 2.803

TOTAL DESPESES 4.303 4.303

DRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

-4.3031
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DIVISIÓ - 3 GESTIÓ D'APARCAMENTS

INGRESSOS 3.1 3.2 3.3 3.4 ZONA BLAVA TOTALS
APARCAMENTS APARCAMENTS APARCAMENTS

DE CAMIONS URBANS URBANS
MUNICIPALS PRIVATS

70 Vendes 50.548 O 356.028 406.576

75 Altres IrlOressos de aestió 102.492 165.625 291.039 559.156

76 Inoressos financers 400 400

TOTAL INGRESSOS 102.492 216.174 291.439 356.028 966.132

DESPESES 3.1 3.2 3.3 3.4 ZONA BLAVA TOTALS
APARCAMENTS APARCAMENTS APARCAMENTS

DE CAMIONS URBANS URBANS
MUNICIPALS PRIVATS

60 Comores 199 1.800 1.500 4.200 7.699

62 Serveís exteríors 16.997 117.224 116.669 23.380 274.270

63 Tributs 9.765 869 169 10.803

64 DesDeses de personal 27.864 134.007 103.907 212.605 478.383

66 Desneses financeres 1.093 198 5.500 782 7.573

68 Dotacions oer a amortítzacions 4.753 40.383 17.448 20.072 82.656

69 Perdues per deteriorament i 4.000 1.000 5.000
altres dotacions
TOTAL DESPESES 54.905 304.377 245.893 261.209 866.384

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

45.546 94.819 99.748
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SERVEI - 3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS

INGRESSOS 3.1.1 TOTALS
APARCAMENTS

DE CAMIONS
75 Allres inoressos de oeslió 102.492 102.492

TOTAL INGRESSOS 102.492 102.492

DESPESES 3.1.1 TOTAL S
APARCAMENTS

DE CAMIONS
60 Comores 199 199
62 Serveís exteríors 16.997 16.997
64 Despeses de personal 27.864 27.864
66 Despeses financeres 1.093 1.093
68 Dolacions per a amortilzacíons 4.753 4.753
69 Pérdues per deteriorament í 4.000 4.000

altres dotacíons
TOTAL DESPESES 54.905 54.905

IDIVISIO IGESTIO D'APARCAMENTS

DRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO
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CLAUS

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENTVERGE DE NURIA IMEMORIA 13.1.1.11

Els indicadors per a I'any 2017 són:

Gestió de I'aparcament de vehicles industrials ubicat en el carrer Mare de Déu de Núria, en el
Polígon Industrial Salas.

VALORACIÓ
I

L'aparcament ocupava fins al mes d'agost de 2011 una superficie de 9.212 m2 i disposava de
94 places, distribu"ldes segons les mides en: 29 places per a camions grans (tn!lilers), 31 per a
camions mitjans i 34 per a camions petits.

A partir de I'estiu de I'ant 2012, la construcció d'una subestació eléctrica de REE ha reduH el
número de places disponibles, que ara és de 58. Hi ha 26 places per a camions grans (trailers),
22 per a camions mitjans i 9 per a camions petits.

D'altra banda, I'any 2012 es van realitzar els treballs necéssarisper tal d'automatitzar I'accés i
gestionar remotament I'aparcament des del Centre de Control Remot ubicat a I'aparcament de la
Plac;adel Mercat Vell.

OBJECTIUS

Per I'any 2017, I'objectiu fonamental, consisteix en manten ir el maxim nivel! d'ocupació de les
places d'aparcament.

INDICADORS

I

I
% ocupació places fixes d'aparcament (promig anual): 61,55%

, I

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de I'aparcament esta composada 'per 7 persones:

1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedoicació ¡parcial per fer la gestió remota les 24
hores els 365 dies de I'any. '.:.;-'.

,:"-\), AIUNT"MHIT DE .
\,~,;y' SANT BOl Dé LLOBREGAT

L'estructura económica presenta com a dades mé~~lg@ifi4ati\JIes?data

Ingressos totals: 62.120,04 € '22-~ES.2016
Despeses fixes: 35.372,72 € I
Resultat: 26.744,32 € '

El"ecrey.celal
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CLAUS

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENT AVINGUDA DE L'ESTADI ¡MEMORIA /3.1.1.2/

Gestió de I'aparcament de vehicles industrials ubicat a I'avinguda de I'estadi, contigu al Dipósit
Municipal de Vehicles.

VALORACIÓ

L'aparcament va IniCiar I'activitat el mes de desembre de 2006, i ocupa una superficie
aproximada de 3.900 m2, oferint des de I'estiu de 2011 una capacitat per a 70 vehicles (camions
de 9,5 m ¡de 11,5 m de longitud). '

L'equipament disposa d'accés automatitzat i de cameres de vigilancia i video-gravació 24 hores,
per la qual cosa no es precisa personal de vigilancia i control. El control de les cameres de
vigilancia es realitza des de I'any 2012 des del Centre de Control Remot ubicat a I'aparcament
de la Pla<;adel Mercat Vell. .

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per a I'any 2017 és'millorar la taxa d'ocupació de les places d'aparcament
disponibles (hi ha 18 places ocupades provisionalment per remolcs i vehicles de titularitat
municipal).

INDICADORS

Els indicadors per 2017 són:

% Ocupació de les places d'aparcament disponibles (promig anual): 57,2%

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de I'aparcament esta composada per 7 persones:

1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24
hores els 365 dies de I'any.

L'estructura económica d'aquest aparcament presenta com a dades més significatives:

Ingressos total:
Despeses fixes:
Resultat:

40.371,60 €
19.529,76 €
20.841,84 € ~

~" A)UNTAMENT DE~l~ SMIT 801 DE LLOBREGAT

Aprovat pe! Pie de dElta

122DE~
El ..•ecrelari general acctal

V
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SERVEI - 3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

INGRESSOS .3.2.1 TOTAL S
APARCAMENTS

URBANS
MUNICIPALS

70 Vendes 50.548 50.548
75 Altres inoressos de qestió 165.625 165.625

TOTAL INGRESSOS 216.174 216.174

DES PESES 3.2.1 TOTAL S
APARCAMENTS

URBANS
MUNICIPALS

60 Comnres 1.800 1.800
62 Serveis exteriors 117.224 117.224
63 Tributs 9.765 9.765
64 Desoeses de personal 134.007 134.007
66 DesDeses financeres 198 198
68 Dotacions oer a amortitzacions 40.383 40.383
69 Pérdues per deteriorament i 1.000 1.000

altres dotacions
TOTAL DES PESES 304.377 304.377

IDIVISIO: IGESTIO D'APARCAMENTS

DRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

-88.2031 -88.2031
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CLAUS

1 ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENT MERCAT VELL ¡MEMORIA 13.2.1.11

Gestió i explotació, per encarrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el
subsol de la Playa del Mercat Vell.

Des de finals de I'any 2011 es va instal.lar a la sala de control de I'aparcament un Centre de
Control Remot que presta servei les 24 hores del dia, tots els dies de I'any, a altres equipaments
gestionats per CLAUS (aparcaments de camions i de turismes, ...) i d'altres municipals (Viver
d'empreses, Centreserveis, ...).

VALORACIÓ

L'aparcament disposa de dues plantes, amb els següents places i destinacions:

a) Planta -1: 54 places per turismes i 6 per motocicletes, destinades a rotació i a abonats;
b) Planta -2: 69 places per turismes i 9 per motocicletes, destinades a concessionaris.

Els preus públics previstos per a I'any 2017 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclos):

- Abonament Turisme 24 h. PI. -1:
- Abonament Turisme 24 h. PI. -2 (playa fixa):
- Abonament Motocicleta 24 h. PI. -1:
- Abonament Motocicleta 24 h. PI. -2 (plac;afixa):
- Abonament diürn:
- Abonament nocturn:

72,48 €
79,72 €
36,28 €
40,90 €
60,37 €
48,27 €

b) Per rotació horaria: tarificació per fraccions d'un minut (IVA inclos).

- Preu 1a hora:
- Preu 2a hora i següents:

OBJECTIUS

2,10 €
1,80 €

L'objectiu fonamental per a I'any 2017 és potenciar el nombre d'usuaris de rotació horaria i
d'abonament mensual, fent campanyes de promoció generiques i també adrec;ades als
establiments comercials de la zona d'influencia.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per I'any 2017 seran els ~üents:
~ A¡UNTAMENT DE

a) Nombre de tiquets de rotació anuals: A; SANT BOl DE LLOBREGAT5.550 tiquets
b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les moar°ltf~t%'~Pie de data 48 abonats

l
1 2 DES.2016 I

I
El....ecreta;¡geñe;:~ctal

e-7
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CLAUS

ESTRUCTURA
L'estructura de personal de I'aparcament esta composada per 7 persones:

1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24
hores els 365 dies de I'any.

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:
;

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

66.928,29 €
60.803,38 €
6.124,91 €

I •

d51 AIUNTABMEND: t~03REGATV SANT 01 e •

\ PIe de dotaAprpvat pe - ~.
I i
i 2 2 DES.2016 \
I

I

El tecretari~accta\

I G/,
I
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CLAUS

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENT MERCAT TORRELA VILA IMEMORIA 13.2.1.21

Gestió i explotació, per encarrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el
soterrani del Mercat de Torrelavila.

VALORACIÓ

L'aparcament soterrani disposa d'una única planta amb 30 places per turismes destinades a
abonats.

Els preus públics previstos per 2017 (IVA no inclós) són els següents:

- Abonament 24 hores:
- Abonament nocturn:
- Motos:

OBJECTIUS

49,59 €
39,30 €
29,16 €

L'objectiu fonamental per I'any 2017 és incrementar el nombre d'abonats de plac~s
d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per "any 2017 seran els següents:

a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 14 abonats

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de I'aparcament esta composada per 7 persones:

1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24
hores els 365 dies de I'any.

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

7.590,24 €
18.113,15€
-10.522,91 € ~

.~:.
'-. AJUNTAlAENT DE

SANT 801 DE LlOBREGAT

AprO'lat pel Pie de d~ta

.¡-;- ;-111"5.1016 -¡
El vecretari ge~cta'

~
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CLAUS

IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG ¡MEMORIA

Gestió i explotació, per encarrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el
subsól de la Plac;aMontserrat Roig .

Des de principis de 2012 I'aparcament només oferta places en reglm de concessió
administrativa i places en régim d'abonament mensual.¡ El régim de rotació horaria ha quedat
substituH per I'oferta de places de zona blava ubicades ahcarrer Girona, contigu a I'aparcament.

Aquest aparcament esta connectat amb el Centre de Control Remo~ per al control d'accessos
deis vehicles.

VALORACIÓ

L'aparcament disposa de dues plantes, amb els següents
l

places i destinacions:
- Planta -1: 119 places per turismes (98 per concessió i 21 per abonats) i 7 per motocicletes (per
abonats); I

- Planta -2: 125 places per turismes i 8 per motocicletes, destinades totes a concessionaris.

Els preus públics per abonaments mensuals (IVA no inClds) previstos per a I'any 2017 són:
- Abonament Turisme 24 h. PI. -1: 72,48 € I
- Abonament Motocicleta 24 h. PI. -1: 36,28 €
- Abonament diürn PI -1: 60,37 €
- Abonament nocturn PI -1: 48,27 €

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per a I'any 2017 és potenciar la comercialització, en régim de concessió
administrativa o d'abonament mensual, de totes les places disponibles de la planta -1.

I
I

INDICADORS'

Els indicadors d'activitat per I'any 2017 seran el següent: I
. i

Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 29 abonats

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de I'aparcament esta composada per 8 persones:

. 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial. I

1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
1 agent de la zona blava amb dedicació parcial (en ho. s .de maior moviment de vehicles) ..

• . ,AIUNTAM~ifr DE .•
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedl ael()).pamlaiIperefer la gestlo remota les 24
hores els 365 dies de I'any. APro~at pel Pie de dE'ta

L'estructura económica del serve; presenta ca';' a dadesfJsO gWl ic~tives:
_\

Ingressos totals: 35.811,38 € EI ..•ecretarigeneralacctal

Despeses totals: 45.560,37 € 1c.7
Resultat: - 9.748,99 € l'
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CLAUS

IACTIVITAT IAPARCAMENTS MERCAT SANT JOROI ¡MEMORIA

DESCRIPCIÓ

Gestió i explotació, per encarrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el
soterrani del Mercat de Sant Jordi.

VALORACIÓ

L'aparcament, ubicat al soterrani del Mercat de Sant Jordi, es va posar en funcionament a finals
de I'any 2006. Disposa de tres plantes, amb les següents places i destinacions:

a) Planta -1: 19 places per turismes, zona reservada a carrega i descarrega i magatzems deis
paradistes del mercal.
b) Planta -2: 62 places per turismes , destinades a abonats i rotació.
c) Planta -3: 68 places per turismes, destinades a concessionaris.

L'horari del Servei Públic d'aparcament és de 9:00 a 21 :00 hores, de dilluns a dissabte.

Els preus públics previstos per a I'any 2017 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no indos):
- Abonament Turisme 24 h: 72,48 €
- Abonament diürn: 60,37 €
- Abonament nocturn: 48,27 € .
- Abonament motos: 36,28 €

b) Per rotació horaria: tarificació per fraccions d'un minut (IVA indos):
- Preu 1a hora: 2,10 €;
- Preu 2a hora i següents: 1,80 €.

OBJECTIUS

Els objectius per a I'any 2017 són:

1. Potenciar el nombre d'usuaris de rotació horaria i d'abonaments mensuals, fent campanyes
de promoció generiques i també adrec;ades als establiments comercials de la zona d'influencia.

10.750 tiquets
22 abonats

2.650 vals

Els indicadors d'activitat per I'any 2017 seran els següents:

INDICADORS

2. Continuar amb la gestió remota de I'aparcament (per als usuaris de rotació), mantenint
algunes hores de presencia de personal de control (en les franges de major moviment de
vehicles). La gestió remota es realitza des del Centre de Control Remot ubicat a I'aparcament de
la Plac;adel Mercat Vell. '-'-""'

~. A¡UNTAMENT DE
V SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Pie de datar--" ,
[ 2 2 DES.2016 /

E -_--JI ~eerelari general acetal

c/
a) Nombre de tiquets de rotació anuals:
b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):
c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats:
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ESTRUCTURA
L'estructura de personal de I'aparcamen~esta compasada per 8 persones:

1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
1 agent de zona blava amb dedicació parcial (en hores de majar moviment de vehicles).
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24
hores els 365 dies de I'any.

L'estructura económica del servei presenta com a dade$ més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

46.494,41 €
63.414,66 €
-16.920,25 €

..:ó AIUNTAMENT DE
~ SANT: BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel PIe d:~d3ta

í21DES. 1016 .
I

I
El oecr~acetal
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IACTIVITAT

. DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENTS CARRER JOVENTUT ¡MEMORIA 13.2.1.51

Gestió comercial de les places d'aparcament del nou pluriequipament municipal ubicat al carrer
Joventut en el barri de Casablanca.

Les places es comercialitzaran en régim de concessió administrativa (a 10 i a 50 anys) i se esta
estudiant que es puguin oferir també en régim d'abonament mensual.

VALORACIÓ

L'aparcament disposa d'una sola planta de 100 places de turismes i 12 de moto que es
comercialitzen en régim de concessió (o en un futur d'abonament, mentre no es faci la
concessió).

Els preus proposats per I'any 2017 (ITP inclós) per a les concessions administratives a 50 i 10
anys es fixen en els imports següents:

- Plaga de cotxe 50 anys:
- Plaga de moto 50 anys:
- Plaga de cotxe 10 anys:
- Plaga de moto 10 anys:

OBJECTIUS

13.000 €
3.800 €
3.999 €
1.700 €

L'objectiu fonamental per I'any 2017 és comercialitzar el maxim número de places disponibles
en régim d'abonats i concessió, així com gestionar els clients existents.

INDICADORS

Potenciar el nombre d'abonaments mensuals i el número de places concessionades, fent
campanyes de promoció adregades als ve'ins de la zona.

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de I'aparcament esta composada per 1 responsable d'aparcaments
amb dedicació parcial.

L'estructura económica de I'activitat presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

1.200,02 €
3.489,78 €
-2.289,76 €

~
A AJUNTAMENT DEV SANT BOl DE LLOBREGA~

Aprovat pel Pie de dala

12DES, 1016 J
El ~ecrelari general acctal

V
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IACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENT BALDIRI ALEU IMEMORIA

Gestió i explotació, per encarrec de gestió directa, del Servei Públic d'aparcament de vehicles
en el Carrer Baldiri Aleu, i comercialització de les places i trasters, en régim de cessió de dret
d'ús.

VALORACIÓ

L'aparcament municipal s'ha constru"lt en el subsól del carrer Baldiri Aleu. Disposa de tres
plantes, tot i que a finals del 2011 només estava operativa la planta -1 de rotació i abonats.

I
L'aparcament disposara deis següents elements constructius:
a) Planta -1: 50 places per turismes, 14 per furgonetes, 10 per motocicletes i 10 trasters. Les
places d'aparcament es destinaran a rotació i abonats; els trasters seran per abonats.
b) Planta -2: 80 places per turismes i 18 trasters, que seran comercialitzats en régim de cessió
de dret d'ús.
c) Planta -3: 84 places per turismes i 23 trasters, que seran comercialitzats en régim de cessió
de dret d'ús.

I

L'horari previst del Servei Públic d'aparcament és de 8:001a 20:00 hores, de dilluns a divendres.

Els preus públics previstos per a I'any 2017 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclós):
- Abonament Turisme 24h: 72,48 €
- Abonament diürn: 48,27 €
- Abonament nocturn: 38,62 €
- Abonament motos: 29,06 € I

I

b) Per rotació horaria: tarificació per fraccions d'un minut (IVA inclós):
- Preu 1a hora: 2,10 €
- Preu 2a hora i següents: 1,80 €

OBJECTIUS

Els objectius per a I'any 2017 són:

1. Potenciar la modalitat d'abonaments de residents i de treballadors de la zona d'influéncia;
2. Comercialitzar les places d'aparcament i trasters en régim de cessió de dret d'ús.

INDICADORS
I
I

Els indicadors d'activitat per I'any 2017 seran els següents:
I

a) Nombre de tiquets de rotació: I 1.850 tiquets
b) Nombre d'abonaments mensuals (totes les modalitats): 22 abonats
c) Nombre d'abonaments diaris treballadors zona: 20 abonats

Aprovat ¡-'l,1 '='Ir, .~, "'~ta

ÉES1016

El ..•ecrelari ge,:.
~~>
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ESTRUCTURA
L'estructura de personal de I'aparcament esta composada per 7 persones:

1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24
hores els 365 dies de I'any.

L'estructura económica de I'activitat presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

28.149,17€
82.995,66 €
-54.846,49 €

....:..:..J
A A¡UNTAMENT DE
,-,,' SAIiT BOl DE LlOBREGAT

Aprovat pel Pie de datar1 1 'OES.1016l
El "ecretari general acctal

V
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1 ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENT MERCAT MUNTANYETA ¡MEMORIA 13.2.1.71

Els objectius per a I'any 2017 són:

Gestió i explotació, per encarrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehides en el
soterrani del Mercat de la Muntanyeta. .

VALORACIÓ

L'aparcament, ubicat al soterrani del Mercat de la Muntahyeta es posara en funcionament en
I'últim trimestre de I'any 2016. Disposa d'una planta amb 60 places per a turismes destinades a
rotació i abonats, i 6 places per a vehicles comercials/industrials destinades als paradistes i als
seus prove'¡'dors. I

L'horari del Servei Públic d'aparcament previst és de 9:00 a 21 :00 hores, de dilluns a dissabte.
I

Els preus públics previstos per a I'any 2017 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no indos):
- Abonament Turisme 24 h: 72,48 €
- Abonament diürn: 60,37 €
- Abonament nocturn: 48,27 €

b) Per r~t~ció .horaria: tarificació p~r fraccions d'un minut (I~A indos):
- Preu 1 nora. 2,10 €, I .
- Preu 2a hora i següents: 1,80 €.

OBJECTIUS

I
1. Potenciar el nombre d'usuaris de rotació horaria i d'abonaments mensuals (nocturns), fent
campanyes de promoció generiques i també adre¡;ades ~Is establiments comercials de la zona
d'influencia. I

2. Iniciar la gestió remota de I'aparcament (per als usJaris de rotació i abonats), mantenint
algunes hores de presencia de personal de control (eh les franges de majar moviment de
vehides). La gestió remota es realitzara des del Centre d~ Control Remot ubicat a I'aparcament
de la Pla¡;a del Mercat Vell.

ESTRUCTURA
. ' I •.•..I:~~.A¡UNTAMENT DE

L'estructura de personal de I'aparcament esta composada per 8.iperS0l1BS~ LLOBREGAT

AprolJat pel Pie de data

1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial. I "U;:JES. 2016 1 .
1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
1 agent de zona blava amb dedicació parcial (en hores delmajor Gvl. ac~~rides).
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació pará~f~~tr1~estió remota les 24
hores els 365 dies de I'any. I ~ .
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L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

30.000,00 €
30.000,00 €

0,00 €

~
~lt A¡UNTAMENT DE,,f SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel .ole de data. p 2UfS1016l

El -_.--1
~ecretari general acctal

~
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SERVEI - 3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS

INGRESSOS 3.3.1 TOTAL S
APARCAMENTS

URBANS
70 Vendes O O
75 Altres inaressos de qestió 291.039 291.039
76 Inoressos financers 400 400

TOTAL INGRESSOS 291.439 291.439

DES PESES 3.3.1 TOTALS
APARCAMENTS

URBANS
60 Comares 1.500 1.500
62 Serveis exteriors 116.669 116.669
63 Tributs 869 869
64 Desaeses de personal 103.907 103.907
66 Desoeses financeres 5.500 5.500
68 Dotacions oer a arnortitzaclons 17.448 17.448

TOTAL DES PESES 245.893 245.893

IDIVISIO: IGESTIO D'APARCAMENTS

CIRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

45.5461 45.5461

ffi- ):> ~L---- -o
t oro
~ < l/l:t>

~ l'-

~i
;¡:C--.2

1-0 --.
~ rol'o;;::

-m
-U OZ"'--.ro ,O

. ~ O- ... '"
O

Q)
ro '"a. ;u

(") m
$l ro "~ ro l'--.

36



CLAUS

I ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

IAPARCAMENT PLAGA CATALUNYA IMEMORIA 13.3.1.11

Gestió comercial de les places disponibles en regim de concessió administrativa o d'abonament
mensual.

VALORACIÓ

L'aparcament disposa de 255 places de turismes distribuYdes en dues plantes:

a) Planta -1: 121 places
b) Planta -2: 124 places

Les places de concessió a 10 anys van comenc;ar a vencer a finals de I'any 2007. Des de
lIavors, aquestes places s'estan comercialitzant a 10 i 40 anys (en cas de prórroga de la
concessió) ó a 10 i 50 anys (en cas de concessió a un nou titular). Des de finals de I'any 2009
s'ha tornat a utilitzar la fórmula del financ;ament a terminis per tal d'afavorir la comercialització
(fins a 3 anys per concessions a 10 anys, i fins a 5 anys per concessions a 50 anys).

Els preus propostes per a I'any 2017 (ITP inclós) per a les concessions administratives a 50
anys es fixen en els imports següents:

- Places centrals:
- Places perimetrals:

OBJECTIUS

16.548,00 €
16.767,00€

L'objectiu fonamental per I'any 2017 és comercialitzar el maxim número de places disponibles
en regim de concessió.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per I'any 2017 seran els següents:
a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 5 abonats

ESTRUCTURA

L'estructura económica de I'activitat presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

5.618,57 €
6.890,27 €
-1.271,70€ ~

L~ A}UNTAMENT DE
V SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel PIe de data'r ' o •••••t DES,IDID I
El . Juecretan general acctal

e/
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IACTIVITAT

DESCRIPCló

IAPARCAMENT PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU IMEMORIA

Gestió i explotació deis aparcaments del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

VALORACIÓ

El 26 d'abril de I'any 2010, CORESSA i el PARC SANITARI SANTJOAN DE DÉU (PSSJD) van
signar un contracte per 10 anys per a la posada en marxa, gestió i explotació integral deis
aparcaments del PSSJD: .

- aparcament soterrani de I'edifici de I'Hospital General del PSSJD;
- aparcaments de superficie situats a I'interior del recinte del PSSJD.

Durant els mesos de maig a juliol es van realitzar els treballs de posada en marxa, iniciant
I'activitat provisionalment el dia 11 de juny de 2010.

L'aparcament de I'hospital general consta de dues plantes soterranies, té una capacitat per a
290 turismes, i es destina principalment a usuaris de rotació, i en segon 1I0cals treballadors del
PSSJD.

L'aparcament de superficie habilitat (resta un petit pendent d'habilitar), té 253 places de
turismes, totes a disposició del personal del PSSJD. Aquest aparcament és gestionat
remotament des de I'aparcament de I'hospital general. I

!

Els aparcaments estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de I'any. Per prestar aquest
servei són necessaris 2 controladors per cobrir les franges presencials (de dilluns a divendres,
de 7 a 22 hores) i la gestió del Centre de ContíOl Remot ubicat a I'aparcament de la Plaga del
Mercat Vell, per a les franges no presencials.

La tarifa aplicada des de febrer del 2016 per als usuaris de rotació és de 0,04 €/minut els
primers60 minuts (2,40 €/hora), i 0.0385 €/min (2,31€/hor?) a partirdels 61 minuts. El preu deis
abonaments pels treballadors del PSSJD, han estat acordats per la direcció del PSSJD i el seu
col.lectiu de treballadors. I

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per I'any 2017 és augmentar els ingressos per rotació i els ingressos per
als abonaments diaris i de ve"lnsde la zona. .

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per I'any 2017 són els següents:

a) Nombre anual de tiquets de rotació:
b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD:
c) Nombre mig d'abonats 24 hores de la zona (ve'lns):

~
~ •• AJUNTAMEtH DEV SANT BOl DE L~OP,qEGAT

Aprovat pel Pla .:::-;::lata

63.171 tiqúets 2"2 DES.2016 :
252 abonats J
118 abonats I

El"""yacela
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ESTRUCTURA
L'estructura de personal del servei esta composada per 8 persones:

1 encarregat de I'aparcament amb dedicació parcial.
2 controladors d'aparcament.
5 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les
franges no cobertes presencialment

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

285.820,26 €
238.202,48 €
47.617,78 €

~*~~~ AIUNTAMENT DE
SANT BOl DE llOBREGAT

APr~~~.~.?GI Pie de datae Z DES,ZDI6/

El ~ecretarig~neral~ctal

c7
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ISERVEI

DESCRIPCIÓ

IZONA BLAVA IMEMORIA 13.4

INDICADORS

Es defineixen els següents:

Gestió i explota ció del servei d'estacionament a la vía pública regulat mitjanc;ant parquímetres a
determinades zones i carrers de Sant Boi (zones blaves).

VALORACIÓ

Des de 1'1 de desembre de 2001, I'empresa municipal desenvolupa en régim de gestió directa
I'explotació de les zones blaves definides en el municipio El servei es ve prestant segons uns
horaris i unes condicions económiques prefixades per l'Ajuntament.

I

L'explotació per part de I'empresa municipal de les zonesl blaves permet:

a) Impulsar, en col'laboració amb I'Ajuntament, un 1 projecte de clutat que solucion; la
problematica de I'aparcament i dinamitzi les zones comercials del municipio
b) Optimitzar I'ús de les places d'estacionament existents', tot potenciant la seva ocupació.
c) Millorar la gestió del servei 'd'estacionament regulat, en disposar d'una organització més
amplia i dotada de més recursos, que permeti cobrir efidlc;'ment les necessitats que es generen
alllarg de tot I'any.

OBJECTIUS i
I

L'objectiu fonamental per I'any 2017 és potenciar la utilització de les zones blaves en els barris
on esta implantada realitzant campanyes amb els com1erc;os hi ubicats. Igualment, coincidint
amb la reforma del carrer L1uís Pascual Roca, esta previ~ta la implantacíó de la zona blava en 5
trams de carrer en torn el mateix carrer i la Plac;a del Mertat Vell.

I

D'altra banda, esta prevista la implantacíó del pagament de la zona blava amb teléfon móbil,
sense cost addicional per a I'usuari si aquest accepta

l
rebre(>"",l::lreusanuncis publicitaris deis

," A¡UNTAMENT DE
comerc;os locals. SANT BOl DE 1I.0BREGAT

I

• Aprovat pel PI'?' dI'; data

Per últim, es continuara amb la renovació anual de part deis parq ¡¡¡me r~s e istents incorporant
noves funcionalitats. . : 2 2 ES. 201 1

I
. 1

_1

El •.•eeretari general acetal

V
Nombre de vehicles estacionats: 590.000
% Ocupació de pagament: 45 %

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei estara composada l'an1y2017 per 10 persones:

1 Encarregat de zona blava i aparcaments municipals (amb dedicació parcial);
1 Cap d'Equip de zona blava; I
1 Encarregat de manteniment (amb dedicació parcial);
1 agent amb jornada a temps complert
3 agents amb jornada a temps parcial
3 agents amb dedicació parcial.
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A aquesta estructura cal afegir 5 operadors amb dedicació parcial del Centre de Control Remot
que atenen per teléfon consultes i incidéncies d'usuaris amb els parquimetres i donen avis als
agents en horari presencial de la zona blava.

L'estructura económica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

356.028,00 €
261.208,61 €
94.819,39 €

~
A A¡UNTAMENT DEV SANT BOl DE llOBREGAT

Aprovat peI Pie de datar----/1 1 DES. 1016 ]

El ...•ecretari general acctal

~
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SERVEI - 3.4 ZONA BLAVA

INGRESSOS 3.4.1 ZONA TOTALS
BLAVA

70 Vendes 356.028 356.028
TOTAL INGRESSOS 356.028 356.028

OESPESES 3.4.1 ZONA TOTALS
BLAVA

60 Comores 4.200 4.200
62 Serveis exleriors 23.380 23.380
63 Tribuls 169 169
64 Oesoeses de personal 212.605 212.605
66 Oesoeses financeres 782 782
68 Oolacions per a amortitzacions 20.072 20.072

TOTAL OESPESES 261.209 261.209

IOIVISIO: IGESTIO O'APARCAMENTS

DRESULTAT BRUT
EXPLOTACIO

94.8191 94.8191
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DIVISIÓ - 4 GESTIÓ D'AREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

INGRESSOS 4.1 AREA DE 4.2 AREA DE TOTALS
SERVEIS DE SERVEIS DE

CAN CALDERON CAN NADAL
70 Vendes 6.001.075 2.329.100 8.330.175
75 Altres innressos deaestió 305.725 168.937 474.662

TOTAL INGRESSOS 6.306.800 2.498.037 8.804.837

DESPESES 4.1 AREA DE 4.2 AREA DE TOTAL S
SERVEIS DE SERVEIS DE

CAN CALDERON CAN NADAL
60 Comores 5.245.300 1.977.200 7.222.500
62 Se Neis extenors 119.744 61.404 181.148
63 Tributs 3.820 29.869 33.689
64 Desoeses de oersonal 318.276 .168.931 487.208
65 Altres desoeses denestió 5.800 9.900 15.700
66 Desoeses financeres 75.253 71.273 146.526
68 Dotacionsner a amortilzacions 147.309 96.396 243.705
69 Pérdues per deteriorament i 2.000 2.000 4.000

altres dotacions
TOTAL DESPESES 5.917.502 2.416.974 8.334.476

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

V'l;t>»-;~
os:-m
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r-o'--m
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Cl»
-i

389.298 81.063 470.361
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I SUBSERVEI

DESCRIPCIÓ

IAREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON IMEMORIA 14.1.1 I

Gestió i explotació de I'Área de Serveis per a vehicles industrials ubicat en la confluencia del
carrer Múrcia i I'Avinguda Riera Fonollar, en el polígon industrial Can Calderon de Sant Boi.

L'Área de Serveis Can Calderón ocupa una superficie de 16.002 m2 i inclou els següents
serveis i instal.lacions:

a) Aparcament per a 157 vehicles de diferents longituds (47 petites, 43 mitjanes i 67 grans), amb
vigilancia 24 hores;
b) Estació de serveis per a camions i per a turismes amb botiga-cafeteria de 104 m2;

I .

c) Instal.lació de dos túnels de rentat, un d'alta pressió per a tot tipus de vehicles industrials, i un
altre de raspalls amb aigua osmotitzada per a autocars, principalment ;

I

d) Box de rentat automatic de turismes (operatiu des de setembre de 2011);
Servei de greixatge per a camions (encara no operatiu);
e) Serveis higienics adaptats.

El personal de control, de la benzinera i del servei de rentat és personal laboral de I'empresa
municipal. A finals de 2011 s'ha automatitzant I'entrada i sortida de I'aparcament, limitant la
presencia de personal a les nits, els diumenges i festius.

La tarifa general d'arrendament de places prevista per I'any 2017 és la següent:

Camió gran
Camió mitja
Camió petit
Furgoneta

193,35 €
154,67 €
135,35 €
120,00 €

El servei de rentat d'alta pressió per a vehicles industrials es va posar en funcionament a
primers de I'any 2005. En el mes de juliol del mateix any es va realitzar una amplia ció de la
instal.lació incorporant un sistema d'osmosis (principalment per al rentat d'autocars). En el
primer semestre de 2008 es van executar els treballs de construcció d'una nau amb dues pistes,
una per ampliar el servei de rentat, i I'altra per al futur servei de greixatge de camions.

En el mes de setembre de 2008 va entrar en funcionament la segona pista de rentat automatic
que utilitza exclusivament aigua osmotitzada i esta pensada principalment per don~r servei a
flotes d'autocars i mini busos.

En el mes de setembre de 2011 es va ampliar I'activitat amb un box de rentat automatic de
turismes, .amb 4 programes disponibles de diferent qualitat d'acabat.

La benzinera abanderada per REPSOL va entrar en funcionaooen Ete.l~~~~~octubrede 2009 i
disposa d~ 6 pi~tes, 4.d'elles amb els 4 productes habituals 1r5f.~lg~~~D.~¡o~eag~i~eS)i 2 de gasoi~
per a vehlcles mdustnals. En el mes de febrer de 2011, laABe Z nera va ampliar el seu servel
habilitant un petit espai de cafeteria. Des de juny de 2011¡ la b l11illifta n'Staoberta les 24 hores
del dia tots els dies de I'any. I \

El ..•ecretari general accta\
A finals de I'any 2015 la benzinera ha incorporat la comercialització d s nous productes, el
GLP i l'Ad-Blue.
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CLAUS

VALORACIÓ
Per I'any 2017, es plantegen els següents objectius:

1. Mantenir la maxima ocupació de les places de lIoguer;
2. Potenciar el nivell d'activitat del servei de rentat, arribant als 1.800 rentats de vehicles
industrials entre les dues pistes, i als 8.500 rentats de turismes;
3. Potenciar la comercialització de carburants de la benzinera, arribant a la xifra de 6.800.000
litres venuts.

ESTRUCTURA
L'estructura de personal de I'Area de Serveis estara composada I'any 2017 per 12 persones:

1 encarregat general de I'Area de Serveis;
3 controladors d'aparcament (1 amb dedicació parcial);
2 operaris del servei de rentat;
5 expenedors-venedors de la benzinera (1 a jornada a temps parcial)
1 auxiliar administrativa a temps parcial.

L'estructura económica de I'area de serveis presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

6.306.799,87 €
5.917.502,02 €
389.297,85 €

~~ AIUNTAMENT DE
V SANT "BOJ DE lLOBREGAT

A.provat pel Pie de data
r--. --,
~ 1 DES.l016/

El yecretari general a~ctal

~
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CLAUS

ISUBSERVEI

DESCRIPCIÓ

IAREA DE SERVEIS DE CAN NADAL IMEMORIA 14.2.1

Gestió i explota ció de I'Area de Serveis per a vehicles industrials ubicat en el polígon industrial
Can Nadal de L1i9ade Vall.

L'Area de Serveis Can Nadal ocupa una superfície de 19.343 m2 i inclou els següents serveis i
instal'lacions:

a) Aparcament per a 136 vehicles de diferents longituds (28 petites, 34 mitjanes i 74 grans)
amb cameres de vídeo - vigilancia 24 hores;
b) Benzinera per a camions i per a turismes amb botiga, cafeteria, vestidors i dutxes pels
usuaris;
c) Instal'lació d'un pont de rentat automatic a I'aire lliure per a vehicles industrials;
d) Instal'lació d'un pont de rentat automatic i d'un box de r~ntat manual per a turismes;
e) Dipósit Municipal de vehicles, amb una superficie de 625 m2.

El personal de I'Area de Serveis assumeix les funcions de control d'accessos a I'aparcament,
venda de carburant i articles de la botiga, i la gestió del servei de rentat de camions i de
turismes, les 24 hores del dia tots els dies de I'any.

La tarifa general d'arrendament de places prevista per I'any 2017 és la següent: .
I

Camió gran
Camió mitja
Camió petit

169,29 €
137,66 €
120,92 €

La zona d'aparcament va entrar en funcionament el día 1 d'abril de 2010, mentre que la
benzinera i el servei de rentat de camions i de luhsmes van estar operatius a primers de febrer
de I'any 2011.

OBJECTlUS

Per I'any 201'7, es plantegen els següents objectius:

1. Potenciar I'ocupació de les places d'aparcament, assolint una mitja anual del 50%;
2. Consolidar I'explotació de la benzinera i del servei de Irentat de camions i de turismes, fent
campanyes principalment a flotes, empreses locals i residents al terme municipal de L1i9ade
Vall. L'expectativa comercial per I'any 2017 és de vendre 2.500.000 litres de carburants i
realitzar 1.000 rentats de camions i turismes. '
3. Potenciar la comercialització del servei de venda de4£asoilT ;q,'1dmioHr"Amitjan9ant'lalogística

v" SANT '
de REPSOL. t pe! Fle de data

Aprova ":

. e-í'í UES.10'6 \
i _J
I . ;nera\ accta\

E,,"eCr~

I
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CLAUS

ESTRUCTURA
L'estructura de personal de I'Area de Serveis estara composada I'any 2017 per 7 persones:
¡

1 Encarregada general de I'Area de Serveis;
6 Expenedors-venedors de la benzinera (2 amb contracte a temps parcial).

L'estructura económica de I'Area de Serveis presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:
Despeses totals:
Resultat:

2.498.036,82 €
2.416.973,62 €

81.063,20 €

:...:...:...:

A. AJUNTAMENT DE
V SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pe! Pie de data.--.-- .., .....,

EfS,lnl~
El uecretarí general acctal

~
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INVERSIONS CLAUS

3.- Gestió d' Aparcaments 127.950 €

Aparcaments de camions 14.500 €

Aparcaments urbans municipals 56.000 €

Zona Blava (inclos IVA) 57.450 €

4.- Gestió d'Árees de Serveis Sector Transport 19.500 €
I

Área de Servei de Can Calderon' 11.000 €

Área de Servei de Can Nadal ~ 8.500 €

TOTAL INVERSIONS 147.450 €

FONS DE FINAN<;AMENT

Autofinangament, operacions financeres o altres : 147.450 €

TOTAL FINANCAMENT ~ 147.450 €

48
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GESTIÓ D'APARCAMENTS 127.950 €

Aparcaments de cam ions 14.500 €

Instal.lació sistema de control d'accessos: substitució del sistema d'accés actual amb
comandaments a distancia per un sistema de control d'accessos automatitzat (com en
altres aparcaments gestionats).
Aparcament de camions avinguda de I'Estadi 8.500 €

Ampliació sistema CCTV: instal.lació de noves cameres fixes en I'accés a
I'aparcament i d'una camera de control de moviment per millorar la seguretat.
I Millora de les comunicacions: connexió de I'aparcament amb Can Calderón via
radioenlla9.
Aparcament de camions Verge de Núria : 6.000 €

Aparcament municipals de turismes 56.000 €

Renovació equipament de control de I'aparcament: substitució de grup de sortida,
lector de matricules, caixer automatic, caixa manual i CCTV. L'equipament actual esta
totalment obsolet. .
Aparcament Mercat Sant Jordi. 40.000 €

SeNidor gestió aparcament: Substitució del seNidor que es fa seNir pel control de
I'aparcament per necessitats d'actualització tant de hardware i software de I'equip.
Actualització software de gestió i control equipament: adaptació a la darrera versió
incorporada en I'aparcament del Mercat La Muntanyeta.
Aparcament Parc Sanitari 5.000 €

Actualització software de gestió i control equipament: adaptació a la darrera versió
incorporada en I'aparcament del Mercat La Muntanyeta.
Aparcament Baldiri Aleu 1.000 €

Renovació furgoneta per turisme: substitució de furgoneta totalment obsoleta per
turisme.
Aparcaments urbans 10.000 €

Zona Blava (indos IVA) 57.450 €

Dins el projecte de renovació del parc d'equips de pagament de les zones blaves,
durant I'any 2017 es realitzara la substitució de 5 equips. El software sera compatible
al ja insta¡'¡at actualment, sera un software "open source" i passara a ser propietat de
I'empresa i sera insta¡'¡at en un servidor propi. ....
Renovació parquímetres (indos IVA) :-:, ..AJtJNTAMEN'T.DE ..........•....•.•.•.•..... 54.450 €

~ SANT 801 DE LlOBREGAT

Incorporació de la darrera versió que incorpor{¡¡:Y¡b'\féS'fútflltiomalilats.
Actualització del software de gestió (inclos IVA) ..~.2:~2.-.DES:zOjlJ::l 3.000 €

El ..•ecrelari general acetal

V
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GESTIÓ D'ÁREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT 19.500 €

Área de Serveis de Can Calderon oo. 11.000 €

Millora de la instal.lació de rentat actual renovant alguns elements molt deteriorats (a
la nau i a la maquina d'alta pressió) .
.Instal.lació del rentat de vehicles industrials 5.000 €

Instal'lació de noves cameres fixes en I'accés a I'aparcament per millorar la seguretat
Ampliació sistema CCTV 6.000 €

Área de Serveis de Can Nadal : 8.500 €

Instal.lació sistema de control d'accessos aparcament substitució del sistema d'accés
actual amb comandaments a distancia per un sistema de control d'accessos
automatitzat (com en altres aparcaments gestionats)
Aparcament Can Nadal. 8.500 €

I
~ I
A~ AJUNTAMENT DE~v' SANT BOl DE LlOBREGAT

I
Aprovat pel Pie de data

2 2 DES.2016

El "ecretari general acctal

V
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,~-~ )UNTAMENT DE
.. SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Pie de data

7.2 DES. 2016-1
I

PREVISIÓ D'INGRESSOS 1 DESPESES.
ANY 2017 .

El ~ecretarj general acctal
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IND.EX PRESSUPOST IGUALSSOM

- COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS 3

- COMPTE D'EXPLOTACIÓ COMPARATIVA ANY ANTERIOR 4

1 - IGUALSSOM 5

1.1 - NETEJA EDIFICIS : 5
1.2 - DISTRIBUCIÓ 5
1.3 - BOSSES DE PLASTIC 6
1.4 - PRESTACIÓ SERVEIS LEROY MERLlN 6
1.5 - NETEJA ESPAIS PUBLlCS 6
1.6 - PRESTACIÓ SERVEIS LEROY TARRAGONA 6
1.7 - MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA , 7

4".\ AIUNTAMENT DE
'V SANT BOl DE LLOBREGAT

Aprovat pel Pie de datar lD[~lD16J

El ~ecretari general aceta!
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IGUALSSOM
COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS 1.1 NETEJA 1.2 DISTRIBUCIO 1.3 BOSSES DE 1.4 PRESTACIO 1.5 NETEJA 1.6 PRESTACIO 1.7 MENJADOR TOTALS
EDIFICIS PLASTIC SERVEIS LEROY ESPAIS PUBLlCS SERVEIS LEROY GENT GRAN

MERLlN TARRAGONA CAN
MASELLERA

70 Vendes 140.000 100.000 50.000 55.000 37.920 35.000 9.800 427.720
74 Subvencions. donaclons i 55.782 56.290 31.752 23.826 16.232 3.752 187.634

lIeqats
TOTAL INGRESSOS 195.782 156.290 81.752 78.826 54.152 35.000 13.552 615.354

DES PESES 1.1 NETEJA 1.2 DISTRIBUCIO 1.3 BOSSES DE 1.4 PRESTACIO 1.5 NETEJA 1.6 PRESTACIO 1.7 MENJADOR TOTALS
EDIFICIS PLASTIC SERVEIS LEROY ESPAIS PUBLlCS SERVEIS LEROY GENTGRAN

MERLlN TARRAGONA CAN
MASELLERA

60 Comeres 7.697 7.500 6.887 700 22.784
62 Serveis exteriors 25.405 18.885 6.487 2.239 3.758 1.519 119 58.411
63 Tributs 600 600
64 Deseeses de eersonal 140.427 147.010 59.765 70.445 48.579 31.106 11.510 508.841
66 Deseeses financeres 900 2.362 1.370 40 40 4.712
68 Dotacions eer a amortitzacions 7.337 9.678 1.980 506 506 20.006

TOTAL DESPESES 181.766 186.035 76.489 73.229 52.882 32.625 12.329 615.354

RESULTAT BRUT
EXPLOTACIÓ

14.016 -29.745 5.263 5.597 1.270 2.375 1.223 o

3



IGUALSSOM

COMPARATIVA ANY ANTERIOR
PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST 2017 DIFERENCIA %

70 Vendes 415.471 427.720 12.249 3
71 Variació d'existéncies O O O O
73 Treballs realitzats Der a l'emDresa O O O O
74 Subvencions. donacions i lIeaats 208.997 187.634 -21.363 -10
75 A1tres inaressos de aestió O O O O
76 Inaressos financers O O O O
77 Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos O O O O

excepcionals
79 Excessos i aplicacions de provisions i de pérdues per O O O O

deteriorament I

TOTAL INGRESSOS 624.468 615.354 .9.114 .1

60 ComDres 16.500 22.784 6.284 38
61 Variació d'existéncies O O O O
62 Serveis exteriors 71.537 58.411 -13126 -18
63 Tributs 600 600 O O
64 DesDeses de Dersonal 510.553 508.841 -1.712 O
65 A1tres desDes es de aestió O O O O
66 DesDeses financeres 4.712 4.712 O O
67 Perdues procedents d'actius no corrents i des peses O O O O

excepeionals
68 Dotacions per a amortitzacions 20.566 20.006 -560 -3
69 Perd ues per deteriorament i altres dotacions O O O O

TOTAL DESPESES 624.468 615.354 .9.114 .1

IRESUl TAT BRUT D'EXPlOTACIO 01

I
I

~
íf\;,. A1UNTAMENT DEV S"'NT BOl DE li.OElREG"'T

Aprovat pel PIe de~j8ta

, ~lD¡5:~D1~

EI •..ecretari general acctal

I ;y
I
I

I
I

l.
I
I
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IGUALSSOM

IDIVISIO

DESCRIPCIÓ

IIGUALSSOM ¡MEMORIA

Igualssom és un Centre Especial de Treball municipal dedicat a la inserció laboral de persones
amb discapacitat psíquica i trastorn mental. L'any 2008 va comen<;ar I'activitat, amb voluntat
d'impulsar la creació progressiva de 1I0cs de treball estables i de qualitat, de forma constant i
permanent, lIuitant per la desestigmatització d'aquests col.lectius i posant en valor les seves
capacitats laborals i prafessionals.

Actualment 48 persones integren la plantilla del centre que funciona amb uns nivells de qualitat
que es van equiparant progressivament a I'empresa ordinaria. Compta com a principal c1ient el
prapi ajuntament, encara que esta intentant diversificant una cartera de clients que Ii permeti
consolidar els ingressos i incrementar la seva autonomia.

La seva principal missió és la creació i manteniment de 1I0cs de treball per al col.lectiu, a partir
de diverses línies de treball:

1. DISTRIBUCIÓ

L'activitat consisteix en serveis de missatgeria i distribució de publicitat en bústia, lIiurament
correspondencia comercial i en molt menor mesura, correu direccional. Disposem de maquinaria
de gestió postal: ensobradora, impressió, plegadora i direccionadora.

Tenim c1ients de I'ambit públic (contractació de serveis municipals) i de I'ambit privaL L'ambit
geogrMic d'actuació és Sant Boi, Cornella de L1obregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicen<;
deis Horts, Esplugues, Molins de Rei, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

Aquesta activitat ha experimentat en els darrers anys uns disminució important, per aixó s'esta
procedint a la diversificació de línies de negoci i a la seva redimensió a les seves possibilitats
reals actuals per fer sostenible I'empresa, sense deixar d'explorar noves vies d'ingressos per
aquest concepte ..

En aquest sentit, en el mes d'octubre es va arribar a un preacord amb Unipost per a esdevenir
centre col'laborador al terme municipal de Sant Boi. Tot i que la prava pilot ens ha demostrat la
necessitat d'aplicar criteris de prudencia, seguim creient que aquesta és una línia alternativa de
treball interessant. En aquests moments Igualssom ha tramitat amb exit la se va autorització
administrativa com agent postal, la qual cosa ens habilita per al desenvolupament de I'activitat
postal ordinaria i certificada.

2. NETEJA D'EDIFICIS

Des del 2009 Igualssom assumeix la neteja del principal equipament municipal de Sant Boi,
Can Massallera. Aquesta és una vía d'ingrés important i una oportunitat per mostrar el nostre
treball al tractar-se d'un equipament de gran '-afluencia ciutadana. Actualment hem assumit
també les tasques de neteja de les dependen'¿ie~~~dEreI'Poi:{lªAJ~EM~uianao,seu de I'activitat del
Clúster de Salut Mental de. Sant Boi de L1op.~~ªt.pJf:~IJ~elB!rJiUra' en que s'íncrementi I'ús
d'aquest equipament, s'hi incrementaran els nostre ;-s-erveis deweteja.

2 2 DES. 2016 ¡
i------1

El ~ecretari genera: acetel
eJ';7
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IGUALSSOM

També fem tres serveis a particulars, concretament a tres comunitats de propietaris. Tot i així,
aquesta és una activitat molt residual, ja que és molt difícil de competir en la neteja d'edificis
particulars on predomina I'economia submergida.

3. FULL DE MATERIAL PLAsTIC LAMINAR

L'any 2011, amb I'objectiu de diversificar les Iínies de negoci de I'empresa, s'inicia una nova
activitat, el Full de material plastic laminar. Es basa en I la manipulació del plastic excedent
d'empreses i comer<;os de Sant Boi per crear una materia de múltiples aplicacions amb la
conseqüent reducció de I'impacta sobre el medi ambient. !

Ha tingut una gran acceptació combinar material reciclat de banderola amb el plastic fent nous
clients com Fundació Comtal de Barcelona (targeters, porta documents i bosses combinades).
Aquest any hem aconseguit una comanda important de I'ajuntament de Cornella i aspirem a
anar incrementant productes i oportunitats de venda.

La previsió és anar consolidant aquesta via d'entrada ecpnómica que suposa una oportunitat
d'aprenentatge i una font de creativitat per als,treballadors ¡ treballadores, a més del seu impacte
social i mediambiental.

4. LEROY MERLlN
I

La prestació de serveis a Leroy Merlin de Sant Boi de L1óbregat, des de I'any 2012, on es fan
tasques de reciclatge, selecció i recollida de plastic i cartró, ens ha enfortit i ha suposat un
incentiu per als treballadors, després de I'exit obtingut en la inserció de 4 treballadors entre el
Leroy Merli.nde Sant Boi i el de Tarragona.

Aquest és un deis objectius principals i model de creixement per al futur de la nostra empresa,
la inserció real de treballadors a I'empresa ordinaria, en consonancia amb els requeriments de
les institucions que en~ donen suport. ' I

5. NETEJA DEL SALÓ CENTRAL

Neteja del Parc del Saló Central diariament de dilluns a divendres, amb un servei de neteja
especifica deis pipi canso Des del mes d'agost hem ampliat la zona a I'avinguda Josep Mariages
i es preveu incorporar alguna zona verda del polígon industrial adjacent a cost zero per a
I'ajuntament. Es tracta que Igualssom contribueixi de manera més in.tensa en la prestació de
neteja d'espais públics, de manera progressiva, generant economies d'escala i sense entrar en
competencia amb Coressa. Tots els esfor<;osson pocs per a donar resposta a una de les grans
prioritats del pla de govern municipal. I

6. NETEJA DE L'ENTORN NATURAL

Neteja d'espais verds, les zones de lIeure del riu, de la EQnt de G~~g~s i de la Torre Benviure.
amb una periodicitat de 3 cops per setmana. () ~~:TT~~ DE LLO!'lRE6A."l"

\ pIe de data
Aprovat pe ' J •••

I 112DESlD'~
I ~genera\ accta\,~\""a:p.
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IGUALSSOM

7. MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN MASSALLERA

Des de novembre de 2014 hem comenc;at el monitoratge del menjador de gent gran de Can
Massallera, efectuant les tasques de servei del menjar i atendre les necessitats deis usuaris i
usuaries del servei, així com la cura i neteja del parament. També realitzem un projecte
.d'acompanyament i atenció a la gent gran, Ufl cop a la setmana fent activitats d'esbarjo amb jocs
i manualitats.
Aquest servei es presta durant tot I'any, exceptuant els caps de setmana i els festius
assenyalats en el calendari.

OBJECTIUS

1.- Elaborar un Pla de Formació per a potenciar I'aprenentatge actiu i col.laboratiu entre els
treballadors per assegurar la continunat de la qualitat.

2.- Anar incrementant progressivament els sous als treballadors i treballadores de menor
qualificació, més enlla del Salari Mínim .Interprofessional, amb criteris dejustícia retributiva,
malgrat les limitacions legals.

3.'- Millorar la cooperació entre CET, Servei Prelaboral i empresa ordinaria, creant lIigams
buscant sempre la inserció laboral real del nostre col.lectiu.

4.- Captar de manera sistematica i continuada noves empreses, presentant-Ies altres productes
mes innovadors per tenir un cataleg mes variat, a partir de plastic laminar combinat amb nous
materials reciclats com són les banderoles.

5.- Continuar millorant la nostra pagina web per donar-nos a coneixer, promocionant els nous
productes i línies de treball i alhora fer compliment deis requeriments de la L1ei de
Transparencia.

~5,AJUNTAMENT DE
SANT BOl DE LLOBREGAT

Apro~a_t!el PIe de data
.......,

2 2 DES. 2016 I
El ",ecretari general acctal

~
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