SERVEI DE NETEJA DEL
CENTRE DE FUTBOL MUNICIPAL “PACO NAVARRO”

La societat "Mogoda Serveis S.A.M." té la naturalesa jurídica de societat privada municipal de
l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
En raó d'això, la societat es regeix pels preceptes continguts en els estatuts i, supletòriament,
per les lleis generals administratives que li siguin d'aplicació i pels preceptes de la Llei sobre
Règim Jurídic de les Societats Anònimes.
Aquesta Societat és un mitjà propi i un servei tècnic de l’Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda, als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de contractació del sector
públic.
El domicili social està situat a la Plaça de la Vila, núm. 5 de Santa Perpètua de Mogoda.
S'hi podran establir aquelles sucursals, agències o delegacions que el consell d'administració de
la societat consideri convenient.
La societat té com a objecte la gestió, organització i explotació de serveis municipals que per
acord del Ple Corporatiu es resolgui que siguin prestats en règim de gestió directa per
l'Administració municipal i relacionats amb:
* Neteja i manteniment d'edificis i instal·lacions municipals.
* Neteja i manteniment de la via pública i senyalitzacions: embornals, clavegueres, arcs i
jardins, mobiliari urbà, senyalització vertical i horitzontal, etc.
* Neteja i manteniment de solars, marges dels rius i zones forestals.
* Recollida de mobles i ensers de la via pública i domicili.
* Recollida i transport dels residus municipals.
* Qualsevol altra tasca que l'Ajuntament pugui encarregar-li.

1. OBJECTE OFERTA
L'objecte del servei és la neteja de les dependències del Centre de Futbol Municipal Paco
Navarro, situat al Passeig de la Florida 39-41 de Santa Perpètua de Mogoda i que està
format per:
- Set vestidors de 53 m2 útils
- Quatre vestidors de 30 m2 útils
- Quatre vestidors d'àrbitres
- Una farmaciola
- Una sala polivalent de 65 m2
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- Una sala polivalent de 32 m2
- Magatzems i altres espais de serveis
- Recepció
- Dues oficines
Sent el total en m2:
- 1.173 m2 total de vestidors i serveis
- 1.338 m2 espais construïts totals

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE NETEJA
Prestacions i freqüències mínimes del servei:
Vestidors:
 Diàriament de dilluns a dissabte













Escombrat, fregat i desinfecció deis paviments
Extracció de reixes pera la neteja de Canals i posterior col·locació
Neteja manual de bancs i taquilles
Neteja i desinfecció en humit de sanitaris
Neteja i desinfecció en humit de rentamans i marbre
Neteja de miralls
Neteja de pissarres
Neteja de radiador
Repàs d'empremtes en portes
Neteja de barres d'acer amb productes bactericides
Neteja d'aixetes i dutxes
Extracció de tots els vidres de vestuaris

Lavabos públics
 Diàriament de dilluns a dissabte









Escombrat, fregat i desinfecció del paviment
Extracció de reixes per a la neteja de Canals i posterior col·locació
Buidat i neteja de paperera
Neteja de porta de fòrmica
Neteja i desinfecció en humit de rentamans i marbre
Neteja de miralls
Neteja i desinfecció en humit de sanitaris
Neteja de grifaria

Passadissos i accessos:
 Diàriament de dilluns a dissabte
 Escombrat, fregat i desinfecció de paviments
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 Repàs d'empremtes de vidres
 Neteja d'aparells eixugamans
Recepció:
 Diàriament de dilluns a dissabte






Neteja de mobiliari i taulell
Neteja d'ordinadors i material informàtic
Buidat i neteja de papereres
Extracció de pols en quadres elèctrics
Neteja en humit(escuma seca) de cadires

Farmaciola
 Dos cops a la setmana







Escombrat, fregat i desinfecció del paviment
Neteja i desinfecció de la camilla
Neteja en humit del botiquí (int. i ext.)
Neteja d'empremtes en parets
Neteja i desinfecció de sanitaris
Neteja de porta

Sala reunions:
 Un cop a la setmana







Escombrat i fregat de paviments
Buidat i neteja de paperera
Neteja de mobiliari
Neteja de cadires
Neteja de prestatgeries
Neteja de porta

Oficina Club i oficina Servei d’esports:
 Un cop a la setmana








Escombrat i fregat de paviments
Buidat i neteja de paperera
Neteja de mobiliari
Neteja de cadires
Neteja de prestatgeries
Neteja de porta
Neteja d'equips informàtics

Sala Polivalent
 Un cop a la setmana
 Escombrat i fregat de paviments
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Buidat i neteja de paperera
Neteja de mobiliari
Neteja de cadires
Neteja de prestatgeries
Neteja de porta

Paviments i parets de vestidors
 Trimestralment
 Neteja amb hidronetejadora i productes desinfectants de totes les parets
 Neteja i desinfecció amb rotativa de tots els paviments per evitar la seva
degradació
Sostres
 Anualment
 Neteja manual de lames d'alumini i punts de llum

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.
A efectes informatius, l'horari d'obertura al públic serà:
De dilluns a divendres de 17 a 24 h
Dissabtes de 7 a 21hores i diumenges de 7 a 15 hores.
El servei de neteja s’haurà de pres-tar de dilluns a dissabte.
El comptat setmanal d'hores destinades a la prestació del servei de neteja serà de 60
hores setmanals i s’haurà de fer com a mínim amb dues persones.
L'horari del servei de neteja s’haurà de prestar fora de l'horari d'obertura al públic a
excepció del dissabte. En el cas que per raons del servei es faci necessari un canvi puntual
en l'horari estipulat, aquest haurà de ser comunicat pel Servei d’esports amb una
antelació suficient de 15 dies.
La prestació del servei s’aturarà durant dos mesos de forma continuada entre el 15 de
juny i el 31d'agost.
Per necessitats del Servei, durant aquest període, es podran establir serveis mínims com
a màxim durant 4 setmanes sempre respectant les hores totals del servei.
Ex:
 15/6 al 30/6 Serveis mínims 30h/setmanals
 30/6 al 15/8 Sense servei.
 15/8 al 31/8 Serveis mínims 30h/setmanals
L'Ajuntament comunicarà l'inici de l'aturada del servei i/ en el cas de ser necessaris, els
serveis mínims, a !'empresa com a màxim amb 30 dies d’antelació

4. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà una Comissió de seguiment que estarà constituïda pel responsable de
l’empresa, el cap del servei d'esports o persona en qui delegui, el regidor d'esports i
l'encarregat de manteniment del servei d'esports.
Aquesta Comissió tindrà com objectiu supervisar la bona marxa del servei prestat i es
reunirà com a mínim dos cops l'any, sens perjudici que es convoquin d'altres per
iniciativa de qualsevol de les parts.
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5. MITJANTS TÈCNICS I EQUIPAMENT
L'empresa dotarà al seu personal de totes les eines i aparells pel correcte
desenvolupament de les tasques encomanades: carros per a estris de neteja, mopes,
fregones, galledes, i d'altres estris necessaris en quantitat suficient.
Quan calgui realitzar treballs de neteges a fons s'aportaran: aspiradors de pols, elevadors,
màquines d'aigua a pressió; màquines polidores rotatives, etc., per aquelles dependències
on sigui necessari per a que !'eficàcia sigui l'adequada
El cost derivat de la utilització d'aquests mitjans estarà inclòs en el preu global del servei.

6. PRODUCTES
El preu del contracte inclourà l'aportació de tots els productes consumibles necessaris per
dur a terme correctament el servei i a més:
1) El subministrament de paper higiènic i tovalloles de paper
2) El subministrament i la reposició de les bosses d’escombraries
L'empresa haurà de disposar d'un estoc mínim de reposició, que garanteixi les
existències per un espai de temps mínim d'una setmana.
Els productes de neteja i desinfecció hauran de ser provada eficàcia, adequats pels
treballs a realitzar,
compliran la normativa sobre envasat, etiquetatge, transport i
respectuosos amb el medi ambient.
S'ha de prescindir de productes considerats innecessaris com poden ser ambientadors o
desinfectants (lleixiu o altres)
S'ha de substituir productes problemàtics per productes ambientalment més correctes,
com poden ser els desinfectants menys nocius que els productes clorats. S'exclouen
específicament altres
substancies desinfectants nocives com
formaldehids,
paradiclorfenols, i clorbenzols.
Obligatorietat d'etiquetatge correcte d'envasos dels productes i gestió d'envasos de
productes de neteja per part de !'empresa.
Reduir el consum de productes químics amb controls de consum i sistemes de
dosificació. L'etiquetatge dels envasos ha d'especificar instruccions d'ús i dosificació.

7. INTERFERÈNCIES AMB ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS
Els treballs que ocasionin emissions de sorolls, pols, olors o altres que puguin interferir a
l'activitat esportiva o administrativa, hauran de planificar-se en horaris compatibles
amb aquesta activitat.

8. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
S’efectua la recollida selectiva dels residus i restes de materials obtinguts com a
conseqüència dels seus treballs i de la normal activitat de les dependències i fins els
contenidors de recollida selectiva o el lloc on es determini per l'ajuntament.

9. OBLIGACIONS
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1.- L'empresa haurà de posar a disposició del servei d'esports de l'Ajuntament el personal
necessari per tal de prestar el servei de neteja del Centre Municipal de Futbol.
2.- L'empresa haurà de nomenar un responsable que farà d'interlocutor amb el servei
d'esports de I ‘Ajuntament en cas de qualsevol incidència o comunicació.
3.- Prestar el servei de neteja tenint en compte l'horari d'obertura de la instal·lació
esportiva i l'espai de la pròpia instal·lació que consta descrita en la clàusula 1 Objecte.
4.- El còmput setmanal d'hores destinades a la prestació d’aquest servei serà de 60 hores.
5.- El personal destinat a aquest servei haurà de fitxar l’entrada i sortida en la
instal·lació a mode de control horari i d'accés amb els mitjans que proporcioni
l‘Ajuntament (tarja, empremta...etc.)
Aquestes hores es podran dur a terme de forma flexible sempre i quan no impedeixi el
bon funcionament de les activitats esportives previstes en el centre municipal de
futbol.
6.- El personal que presti el servei haurà d'anar permanentment uniformat i identificat.
7.- La prestació del servei en cap cas podrà deixar de prestar-se per malalties o baixes del
personal designat per prestar el servei.
8.- L'empresa haurà de subministrar al seu càrrec, el vestuari i equips de protecció
individual del treball que siguin exigibles per normativa (EPIS)
9.- El personal destinat per l'empresa haurà de vetllar per la bona convivència entre clubs,
usuaris de la instal·lació així com mantenir un tracte cordial i respectuós amb les persones
usuàries.
10.- Es vetllarà per la custodia de les claus facilitades pel servei d'esports.
11.- Fer complir al personal de neteja les prestacions i freqüències mínimes establertes en
la clàusula 2.
12.- Vetllar per la custòdia de les claus facilitades per I ‘Ajuntament de la reixa que
separa la Terrassa de bar amb la zona de pistes de tennis.
13.- A connectar i/o desconnectar l'alarma en cas que tanqui u obri la instal·lació del
centre de futbol municipal.
14.- A fer ús del número secret que li serà facilitat I ‘Ajuntament alhora de manipular el
codi d'alarma. Aquest número serà intransferible i personal.

10. VALORACIÓ ECONÒMICA SERVEIS DE NETEJA CFM PACO NAVARRO
1 Netejadora 24 hores setmana
Cost empresa mensual 1.516,32 €
1 Netejadora 16 hores setmana
Cost empresa mensual 976,98 €
1 Netejadora 10 hores setmana
Cost empresa mensual 603,60 €
1 Netejadora 10 hores setmana
Cost empresa mensual 603,60 €

Preu del Servei: 3.700,50 €/mes que dividit per 4,33 setmanas són 854,62 €/setmana y
per 43 setmanes de servei a l’any fa un total de 36.748,61 €/any.
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Jaume Garcia Sadernas
Gerent de Mogoda Serveis SAM

Santa Perpètua de Mogoda, 6 de juliol de 2020

Mar del Carib, 9  P.I.Torre del Rector  08130 Santa Perpètua de Mogoda  Apartat de Correus 233
Telèfon: 93 574 00 26  Fax: 93 574 23 12  E-mail: mogodaserveis@staperpetua.cat
Registre Mercantil de Barcelona, Foli 1, Tom 26927 general, Full 110245, Inscripció 1ª. CIF: A60439882

