Neteges Bages,

Vetllem per la seguretat
i la higiene en l’entorn laboral

Som una de les empreses

El nostre afany de superació

de neteja més consolidades

es fa palès tant en els

i de més prestigi a la comarca

aspectes tècnics com en la

del Bages.

professionalització del nostre
equip humà, per això sempre

El que va néixer com una petita

hem cregut en la necessitat

empresa de serveis de neteja

d’invertir en maquinària d’última

i manteniment al Bages, avui

generació i en la formació

dóna servei a un bon nombre

continuada dels treballadors

d’empreses privades

i treballadores de Neteges Bages,

i d’institucions públiques

perquè tenim un únic objectiu;

de tot Catalunya.

millorar la qualitat de vida
de les persones.

La nostra visió
A Neteges Bages tenim una

conjunta amb la finalitat de

visió integradora del concepte

garantir el millor pla de neteja

de serveis de neteja i de

i aconseguir la màxima qualitat,

manteniment, de manera que

eficàcia i pulcritud en qualsevol

tots els nostres especialistes

dels nostres serveis.

i tècnics, treballen de forma

L’especialització, un punt de partida
envers l’evolució

A Neteges Bages som especialistes en neteges tècniques:

Indústria Química
Indústria Farmacèutica i cosmètica
Hoteleria i restauració
Edificis d'oficines
Empreses d’enginyeria
Centres i espais esportius
Indústria alimentaria
Hospitals i altres centres sanitaris
Llars d’avis
Residències escolars
Centres educatius
Neteja tècnica: Pàrquings públics, espai urbà, façanes,
diferents tipus de paviment….

La voluntat de servei, la proximitat i la qualitat
tres aspectes que ens diferencien
Establim una relació d’absoluta

Gràcies a la nostra metodologia

confiança amb el client.

de treball, podem avaluar els

Oferim un servei directe, àgil,

serveis donats o detectar noves

personalitzat que s’adeqüi a les

necessitats del client i si cal,

seves necessitats.

reajustar els serveis contractats
a les noves demandes.

Metodologia de treball

Estudi personalitzat

Organització / Planificació.

Implantació / Valoració.

de les necessitats del client.

Tenint en compte les necessitats

El nostre equip assessor està

Realitzem un estudi previ del

del client i els serveis sol·licitats,

sempre en contacte amb el client

servei sol·licitat i valorem la

establim un protocol que

i amb l’equip de Neteges Bages

seva viabilitat en relació amb les

s’adapta als horaris del nostre

de manera que podem detectar

necessitats del client.

client per tal de no interferir en

qualsevol incidència o qualsevol

les seves rutines.

altra necessitat del client.

La nostra metodologia de

Tot això és possible gràcies a

treball ens permet avaluar els

l’equip humà que dóna forma

serveis donats i detectar noves

a Neteges Bages, des del

necessitats del client, amb la

departament de contractes,

qual cosa podem reajustar tots

el d’administració, el d’atenció

els serveis contractats i fer un

al client, el de netejadors

pla de neteja totalment a mida.

i netejadores fins al de direcció.

El nostre compromís genera valor
per al vostre negoci o comunitat

ATENCIÓ ALS DETALLS

PRODUCTES ESPECIALITZATS

Apliquem els més alts estàndards i protocols de desinfecció.

La cura del medi ambient, una necessitat

El sistema de valors basat en la

Hem substituït la majoria de

sostenibilitat de Neteges Bages

productes químics per productes

ens ha fet créixer com a empresa

biològics, ja que la nostra

i ens ha convertit en un referent

intenció passa per minimitzar

dins el sector de les empreses de

qualsevol impacte que la nostra

serveis de la comarca.

activitat pugui causar en el medi
ambient.

ALT NIVELL D’EXIGÈNCIA

Som persones que treballem per persones
Col·laborem en la millora social, perquè creiem

Les habilitats, els valors i les competències del

fermament que un treball digne és un treball just

nostre equip són elements fonamentals que fa

i remunerat.

que Neteges Bages estigui en evolució continua.
Per això fomentem:

La igualtat d’oportunitats tant en l’àmbit laboral com en el social.
La conciliació de la vida professional amb la laboral.
La formació continuada a través de cursos que Neteges Bages ofereix de forma gratuïta als
treballadors de la plantilla, però també a persones que estiguin adscrites als programes d’Inserció
Laboral del Servei d’Ocupació Català (SOC).
El diàleg, la comunicació i la llibertat d’expressió entre totes les persones de l’empresa, perquè
entenem que una comunicació fluida és garantia d’èxit tant en el treball com en les relacions
humanes que s’estableixen en l’espai laboral.
El respecte per la diversitat cultural, ètnica i social.
El compliment de les lleis i les normes establertes en matèria de seguretat i salut en l’àmbit laboral,
perquè la salut i la seguretat en el treball són aspectes a tenir en compte per obtenir els millors
resultats.

Compromís NBSOCIAL
Amb la voluntat de generar oportunitats, Neteges
Bages col·labora amb diferents iniciatives i
institucions.

01. Persones acollides a la renda mínima

de neteja que faciliten la inserció de les

d’inserció PIRMI, segons la resolució dictada

persones que es trobin a l’atur en la mateixa

pel Departament de Treball.

empresa o en altres empreses del sector.

02. Compliment de la Llei d’Inserció Social de

04. Facilitem la contractació a les persones

Minusvalidesa (LISMI) que estableix en

majors de 45 anys i que ja fa anys que estan a

matèria d’inserció laboral per a les persones

l’atur.

amb discapacitats. Neteges Bages vol
seguir augmentant el percentatge actual de

05. Col·laborem activament amb les oficines

treballadors amb més d’un 20% de persones

d’inserció laboral dels serveis socials dels

a la seva plantilla amb discapacitat sense cap

ajuntaments dels municipis on Neteges

límit màxim establert.

Bages actua i ens informem sobre si hi ha
persones que necessitin i vulguin treballar

03. Col·laborem amb el Centre d’Iniciatives per a
l’Ocupació de Manresa (CIO), executem plans
de formació teòrics i pràctics de tècniques

amb nosaltres i que pertanyin a col·lectius
amb risc d’exclusió social.

Alguns del nostres clients:

Ajuntament de Sallent

Grup Gamma

Ajuntament de Santpedor

Institut Català del Sòl

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Kids & Us

Ajuntament d'Esparraguera

Midel

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Montepio Conductors

Ajuntament de Callús

Forn de Cabrianes

Ajuntament de Valldoreix

Roqueta Origen

Ajuntament de Torelló

Supermercats Llobet

Ajuntament de Balsareny

Rojes Supermercats

Tous

Sanfeliu Motors

Fundició Condals

Sala Cars

Basquet Manresa

Sarauto

Constructora del Cardoner

Tallers Ballús

Espècies Teixidor

Remosa

Carrer Jorbetes 36
08241 Manresa, Barcelona
938 736 103
938 736 254
938 726 685 FAX
netegesbages.com
nbages@netegesbages.com

