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Vist que en el 2010, es va inaugurar el nou Centre de Futbol Municipal Paco Navarro, situat al
Passeig de la Florida 39-41 de Santa Perpètua de Mogoda. Per realitzar el servei de neteja
d'aquestes dependències, per Decret 2014/1428, de data 14 d'agost, es va adjudicar a l'empresa
EUROBRILL SL el contracte de serveis de neteja de les dependències del Centre de Futbol
Municipal "Paco Navarro", per un import anual de 37.154,26 €/any.

Vist que d'acord amb la clàusula 1.6 del plec de clàusules administratives el contracte tenia una
durada de 4 anys amb la possibilitat d'una prorroga de dos anys mes, a comptar de l'1 de setembre
de 2014.

Vist que transcorregut els 4 anys de durada del contracte, per Decret 2018/1586, de data 18 de
setembre, es va acordar la prorroga per un termini de dos anys, finalitzant el contracte el 30 de juny
de 2020.

Vist que per part del Servei d'Esports, s'emet un informe on sol·licita que l'empresa
Mogoda Serveis es faci càrrec a partir de l'agost del 2020 del servei de neteja del Camp
Municipal Paco Navarro, ja que disposa de mitjans propis i capacitat de prestar aquest
manera eficaç i eficient a la vegada que suposa un estalvi a l'Ajuntament en el cost del
405,65€/any, ja que la prestació del servei esta valorat en 36.748,61€/any.
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Vist que en data 31 de juliol de 2020, el Gerent de Mogoda Serveis SAM emet un informe on
assenyala que la societat "Mogoda Serveis SA" té la naturalesa jurídica de societat privada municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i que 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, i així consta als seus Estatuts. Així
mateix s'aporta una declaració responsable on informa que compleix els requisits que s'estableix a
l'article 32.2 b) de la LCSP.

Vist l'informe del Secretari municipal i l'informe de l'Interventor municipal.

Vista la documentació que consta a l'expedient.

Ates que l'article 66 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el municipi te
competències pròpies per promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat.
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Ates l'article 32 de la Llei de contractes del sector públic, Llei 9/2017 de 8 de novembre, que
estableix que "Els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera directa
prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i
concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, valent-se d'una altra persona jurídica
diferent a ells, ja sigui de dret públic o de dret privat, previ encàrrec a aquesta, amb subjecció al que
disposa aquest article, sempre que la persona jurídica que utilitzin mereixi la qualificació jurídica de
mitjà propi personificat." El mateix article 32 estableix quins són els requisit a complir per ser
qualificat com a mitjà propi personalitzat:
•
•
•
•
•
•
•
•

El poder adjudicador exerceixi sobre la persona jurídica un control anàleg al que exerceix sobre
els seus propis serveis.
El pagament en funció de tarifes establertes per la pròpia AAPP.
Al menys el 80% de les activitats d'aquesta persona es duguin a terme per al poder adjudicador
que el controla.
Quan sigui una entitat privada el cent per cent de participació en la entitat sigui de titularitat
pública.
No existeixi participació privada en la persona jurídica controlada.
Informe del servei jurídic.
Certificat d'existència de Crèdit que acrediti que hi ha suficient finançament.
El encàrrec ha de ser objecte de formalització en un document que serà publicat a la
Plataforma de Contractació.

Atès l'article tercer dels estatuts de la societat MODODA SERVEIS SAM on estableix, respecte el
seu objecte social, la finalitat de la mateixa:
•
•
•
•
•
•

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.

És competència del tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals l'adopció d'aquesta
resolució, de conformitat amb l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, d'acord amb la delegació conferida
per decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2019.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- ENCARREGAR a la societat municipal MOGODA SERVEIS SAM, en la seva condició de
mitjà propi de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, el servei de neteja del Camp de Futbol
Municipal Paco Navarro, per un termini de 4 anys.

Segon.- ESTABLIR que la contractació de béns i serveis que realitzi la societat mercantil municipal
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en virtut de l'encàrrec que se li ordena, es regirà per la normativa contractual d'aplicació d'acord
amb la Llei de contractes del sector públic, Llei 9/2017 de 8 de novembre 2017.
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Tercer.- APROVAR l'import orientatiu de 146.994,44 € per a la compensació dels treballs a efectuar.

Quart.- Aprovar modificació pressupostària adient per import de la major aportació que ha de rebre
Mogoda Serveis S.A.M. per mantenir el seu equilibri financer.

Cinquè.- NOTIFICAR a MOGODAS SERVEIS SAM i al SERVEI D'ESPORTS.

Sisè.- DONAR COMPTE a la Intervenció i a la Junta de Govern.

Setè.- PUBLICAR al perfil del contractant.

Ho decreta i signa el tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals, i als efectes
exclusius de l'exercici de la funció de fe pública, ho certifico.
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