INFORME JUSTIFICATIU PER LA EXECUCIÓ SERVEI DE NETEJA DEL
CFM PACO NAVARRO PER L’EMPRESA MUNICIPAL MOGODA
SERVEIS.
De: Servei Esports
A: Servei de Secretaria
Data: 13 de juliol de 2020
Antecedents de fet:
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 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
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
El model de gestió pel qual es va optar en el seu día, va ser de gestió directa amb
la contractació externa del servei de neteja.
Va sortir el primer contracte el 2011 amb una durada de 4 anys que va a estar
atorgat a la empresa Eurobrill S.L. El segon contracte va sortir al 2014 amb una
durada de 4+2 anys que va ser atorgat altre vegada a l’empresa Eurobril S.L. fins
al juliol del 2020 data en que finalitza la vigència de la contractació, incloent-hi les
prórrogues.
Objecte i la descripció general del Servei:
L'objecte del contracte va ser la contractació del servei de neteja de les
dependències del Centre de Futbol Municipal Paco Navarro amb les prestacions i
freqüències següents:.

Vestidors:
Diàriament de dilluns a dissabte
 Escombrat, fregat i desinfecció dels paviments
 Extracció de reixes per a la neteja de Canals i posterior col·locació
 Neteja manual de bancs i taquilles
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Neteja i desinfecció en humit de sanitaris
Neteja i desinfecció en humit de rentamans i marbre
Neteja de miralls
Neteja de pissarres
Neteja de radiadors
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
 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

-2-

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
 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 hidrolimpiadora 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.
Preu del Servei.
El preu del Servei de Neteja es va calcular en base a un preu unitari que es va
fixat en 11.4 €/hora (IVA exclòs). Sent 43 setmanes de servei a l’any per
60h/setmanals, fa un total de 35.588,52 €/any.
Donat que, l’IPC acumulat des de la concessió del servei fins a la seva finalització
en la CCAA de Catalunya i segons la base de dades del INE ha estat del 4,4%
durant aquests 6 anys. Podem preveure que, el preu mínim de sortida del nou
contracte hauria de ser de 11.9 €/h (IVA exclòs) amb un import total per
temporada de 37.154,26 €/any.
Per altre banda, el Servei d’Esports, demana a la empresa municipal SAM que
valori els costos per assumir la neteja d’aquest equipament i ho valora segons
informe de Gerent de la SAM de 6 de juliol del 2020 en 36.748,61€/any en els
mateix termes que ho estava prestant l’empresa adjudicatària.
Personal Adscrit al Servei.





Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
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1
2
3
4

24h/setmanals
16h/setmanals.
10h/setmanals
10h/setmanals.

Conclusions:


L’actual prestació de Servei de Neteja del CFM Paco Navarro s’ha extinguit
aquest mes de juliol del 2020.



L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda compta amb una empresa de
capital municipal com es Mogoda Serveis, que s’ocupa de la neteja de tots els
equipaments públics municpals excepte el CFM Paco Navarro.



L’empresa municipal Mogoda Servei, disposa de la capacitat necesària per a
prestar aquest servei de neteja de forma eficaç i eficient.



Mogoda Serveis disposa del mitjans suficiens i forma part del seu àmbit
d’actuació la prestació de neteja de equipaments municipals.



L’empressa municipal Mogoda Serveis valora el cost anual del servei en
36.748,61€/any, quantía mès econòmica que l’empresa l’empresa
concesionària. En consecúència, la prestació d’aquest servei per Mogoda
Serveis suposa un estavi al Ajuntament de 405,65€/any.



Mogoda Serveis ha mostrat els seu interés d’assolir aquests treballs.

Sol.licito:
Que l’empresa municipal Mogoda Serveis es faci càrrec a partir de l’agost del 2020 del
servei de neteja del Camp de Futbol Municipal Paco Navarro, ja que disposa de
mitjans propis i capacitat de prestar aquest servei de manera eficaç i eficient a la
vegada que suposa un estalvi a l’Ajuntament en el cost del servei.
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