FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre
Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

1
T.1.
La Plataforma Frederica Montseny
Sant Josep, 16-22
Sociosanitari
AISSA

Horari d'obertura del centre
24 hores, 365 dies

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Vidres de difícil accés
L'abast del contracte inclou totes les plantes edificades, patis interiors, cobertes i terrats, galeries de servei,
espais lliures vinculats, així com tots els elements mobles continguts i, en general, tots els espais, coberts o
a l'aire lliure, ocupats o sense ocupació, tots els paraments i/o elements de tancament i cobertes i tot el
contingut moble existents en el moment de l'adjudicació de la licitació, o els que resultin d'ampliacions i/o
modificacions que puguin realitzar-se dels elements esmentats.
Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Neteja de vidres
40 hores al mes
Maquinària i estris de neteja
Tècnica de neteja del doble cubell
Baietes diferents colors per habitacions i lavabos (blau i vermell)

Hores/dia

Horari propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

2
T.2

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

CAPI Baix a Mar
Plaça Boleranys, 5
Sociosanitari
AISSA

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres de 08:00 a 20:00

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Vidres de difícil accés
L'abast del contracte inclou totes les plantes edificades, patis interiors, cobertes i
terrats, galeries de servei, espais lliures vinculats, així com tots els elements
mobles continguts i, en general, tots els espais, coberts o a l'aire lliure, ocupats o
sense ocupació, tots els paraments i/o elements de tancament i cobertes i tot el
contingut moble existents en el moment de l'adjudicació de la licitació, o els que
resultin d'ampliacions i/o modificacions que puguin realitzar-se dels elements
esmentats.
Els lavabos públics i vestidors dels professionals es netejaran com a mínim 2 cops al dia

Programació neteja ordinària
Període
Diari

Tarifa

Dies/setmana
5

Previsió neteja extraordinària
Dies

Hores/dia

Tarifa

Neteja de vidres
5 hores a la setmana

Maquinària i estris de neteja
Tècnica de neteja del doble cubell
Pulidora per la superfície del terra
Carro de neteja

Hores

Horari propostat
15

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre
Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

3
T.3.
Mòduls Hospital Sant Antoni Abat
Hospital Sant Antoni Abat
Sociosanitari
AISSA

Horari d'obertura del centre
Dutxes socials: de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00
Onada de fred/calor
Especifitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa
4

Neteja de vidres

Maquinària i estris de neteja
Tècnica de neteja del doble cubell

Hores
2

Horari propostat

