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

1
H.6.
Centre Cívic Molí de Vent
C. De l'Aigua, 203-205
0201 Centres culturals
Participació

Horari d'obertura del centre
Matins: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00h
Tardes: de dilluns a dijous de 16:00 h a 20:00 h
Juliol: tancament a les 19:00h
Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
El temps de treball serà de 11 mesos a l’any. El mes d’agost no es prestarà el servei. No
obstant, per tal que aquests equipaments es trobin en condicions de neteja correcta la
primera setmana de setembre, el dia 1 d’agost, s’haurà de fer una neteja general dels
equipaments que la Regidoria de Participació cregui convenient. Aquestes neteges, i les
puntuals del mes d’agost que calguin en els centres on s’hi realitza alguna activitat puntual,
no entraran en les hores de neteja establertes i comptaran com a extres. També
comptaran com a hores extres aquelles que es considerin necessàries en actes de gran
format o en períodes festius com Carnaval, Festes Majors...
Semestralment, s’haurà de fer la neteja interior i exterior de persianes i reixes.

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/set
Horari
mana
Hores/dia proposat

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

sense previsió
Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Hores
totals

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

1
H.7.
Centre Cívic La Geltrú
Pl. De l'Associació d'Alumnes Obrers, 1
0201 Centres culturals
Participació

Horari d'obertura del centre
Matins: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00h
Tardes: de dilluns a dijous de 16:00 h a 20:00 h
Juliol: tancament a les 19:00h
Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
El temps de treball serà de 11 mesos a l’any. El mes d’agost no es prestarà el servei. No
obstant, per tal que aquests equipaments es trobin en condicions de neteja correcta la
primera setmana de setembre, el dia 1 d’agost, s’haurà de fer una neteja general dels
equipaments que la Regidoria de Participació cregui convenient. Aquestes neteges, i les
puntuals del mes d’agost que calguin en els centres on s’hi realitza alguna activitat
puntual, no entraran en les hores de neteja establertes i comptaran com a extres. També
comptaran com a hores extres aquelles que es considerin necessàries en actes de gran
format o en períodes festius com Carnaval, Festes Majors...
Semestralment, s’haurà de fer la neteja interior i exterior de persianes i reixes.

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/set
mana
Hores/dia Horari proposat

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Previsió neteja extraordinària

Dies

Tarifa

05/08/2021 (Festa Major)
Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Hores
totals

