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

1
A.1.
Casa Consistorial
Pl. de la Vila, 8
0101 Oficines centrals
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre
De 08:00h a 19:00h (funcionament OAC)
De 07:00h a 16:30h (horari treballadors/es)
Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
A més de les oficines, hi ha la zona noble, on tenen lloc les recepcions i actes oficials
Al Saló de Plens, a més dels actes polítics, també s'hi celebren els casaments civils (*)
Comparses el diumenge de Carnaval
Actes de Festa Major
(*) els divendres, de 12 a 14 hores, aprox, i els dissabtes de 12 a 14 hores, aprox, tenen lloc casaments
a la Casa Consistorial, per la qual cosa s’haurà de procedir a la neteja de l’entrada, els porxos i els
annexes més propers.
Elements que requereixen un tractament de neteja especial o específic:
Sala de Plens i de la Sala de Comissions: llums de sostre, cortinatges, quadres, moqueta, vitrall, 31
cadires de vellut, 10 bancs amb coixí de roba
Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

De setembre a juny
Juliol i agost

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/setma
na
Hores/dia

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Carnaval (Comparses)
Actes de Festa Major
Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Tarifa

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per cortines i catifes zona Noble

Màquina de vapor per neteja de mobles tapissats a la Zona Noble
Màquina per a neteja de moquetes

Hores

Horari propostat

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

2
A.2
Casa Consistorial- Edifici annex, 1a pl i 2a pl
Pl. de la Vila, 8
0101 Oficines centrals
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre
De 07:00h a 16:30h (horari treballadors/es)
Especifitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

De setembre a juny
Juliol i agost

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/setma
na
Hores/dia

Previsió neteja extraordinària
Dia

Horari

Tarifa

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Total hores

Hores

Horari propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

3
A.3.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Casa Olivella
Pl. de la Vila, 12
0102 Oficines tècniques- administratives
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre
Recepció: de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h
Oficines: de 07:00h a 17:00h
Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
És un equipament amb contingut patrimonial (terra, cortinatges, panells
entapissats, llums de sostre, portes)
Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

De setembre a juny
Juliol i agost

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/setma Hores/ Horari
na
dia
propostat

Previsió neteja extraordinària

Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Aspiradora per cortines

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

4
A.4.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Casa Cultura
Pl. de la Vila, 11
0102 Oficines tècniques- administratives
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 7:00h a 16:30h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/di Horari
a
propostat

De setembre a juny
Netejador/a laborable diürn
Juliol i agost
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

5
A.5.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Casa Cultura
Pl. de la Vila, 11
0102 Oficines tècniques- administratives
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 7:00h a 16:30h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/set
Horari
mana
Hores/dia proposat

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

6
A.6.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Servei de Compres i Serveis Generals
C. Escolapis, 6
0102 Oficines tècniques- administratives
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 7:00h a 16:30h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
A la planta baixa, hi ha els equips de Reprogafia

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/set
Horari
mana
Hores/dia proposat

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

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

7
B.1.
Oficines Acció Social
C. Marquesat de Marianao, s/n
0102 Oficines tècniques- administratives
Acció Social

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 7:00h a 16:30h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

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

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

8
C.1.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Prefectura Policia Local
C. Pare Garí, 72
0301 Policia Local
Seguretat Ciutadana

Horari d'obertura del centre
24 hores, 365 dies a l'any

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
Disposa de menjador i vestidors.

No es pot programar la neteja que interfereixi en el canvi de torn, a les 06:00, 14:00 i 22:00h

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/set
mana
Hores/dia Horari proposat

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

9
C.2.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Mòdul oficines Policia Local
C. Pare Garí , 72
Policia Local
Seguretat Ciutadana

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 07:00h a 19:00h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Dies/set
Horari
mana
Tarifa
Hores/dia proposat
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Període

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

10
C.3.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Gàbia acolliment gossos
C. Pare Garí , 72
0901 Altres equipaments diversos
Medi Ambient

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
Espai habilitat per a l'acolliment dels gossos, instal·lat al pati de la Prefectura de la Policia Local

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/set
mana
Hores/dia Horari proposat

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

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

11
D.1.
EMAID Escola Municipal d'Art i disseny
Pl. de les Casernes, 8
0502 Escoles Municipals
Escoles Municipals

Horari d'obertura del centre
De dilluns a dijous de 9.00h a 13.30h i dilluns 17.00h a 19.30h.

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
S'hi imparteixen cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior
Disposa d'aules amb equipaments informàtics, biblioteca, plató de fotografia, aules de
dibuix, aula de pintura, taller de volum, taller de ceràmica, aula d’audiovisuals, espai per
exposicions…
Tancat del 15 de juliol al 31 d'agost
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

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

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

12
D.2.
ECMMM
C. de l'Escorxador, s/n
0502 Escoles Municipals
Escoles Municipals

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 09:00h a 21:00h, però la major activitat és a la tarda.
Tancat del 15 de juliol al 31 agost.
Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

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

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre

13

Codi centre
Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

D.3.
Escola Aragai
C. del Doctor Zamenhof, 20
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre

Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
Del 23 de juny al 15 de juliol: obert per tasques de direcció i administratives
Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici de
curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores totals

Sense previsió
Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

14
D.4.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Escola Arjau
C. de l'Àncora, 28
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
Del 23 de juny al 15 de juliol: obert per tasques de direcció i administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a
l'inici de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Horari
Hores/dia proposat

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores
totals

Sense previsió
Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

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

15
D.5.
Escola Canigó
C. del Canigó, 4
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a
l'inici de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Horari
Hores/dia proposat

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores
totals

Sense previsió
Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

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

16
D.6.
Escola Cossetània
Ronda Ibèrica, 200
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

17
D.7.
Escola Ginesta
Av. de Vilafranca del Penedès, 1
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

18
D.8.
Escola Llebetx
Camí de Sant Gervasi, s/n
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

19
D.9.
Escola Margalló
C. del Margalló, 43
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

20
D.10.
Escola Pompeu Fabra
Rambla Salvador Samà, 66
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

21
D.11.
Escola Sant Jordi
C. Mare Isabel Ventosa, s/n
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
Hi ha vidres de difícil accés
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa

Dies/setmana

De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores/dia

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

22
D.12.
Escola Ítaca
Rambla d'Arnau de Vilanova, 65
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

23
D.13.
Escola Ítaca
Rambla d'Arnau de Vilanova, 65
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 20 de juny: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Tancat per vacances Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener (aprox, depèn any)
Tancat per vacances Setmana Santa (10 dies aprox)
Tancat per l'alumnat per vacances d'estiu: del 22 de juny al 11 de setembre (aprox)
De l'1 al 15 de juliol: obert per tasques de direcció administratives

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Caldrà començar la neteja els darrers dies d'agost, per tal de posar el centre a punt per a l'inici
de curs al setembre.
Cal adaptar les neteges de fons per quan l'escola està tancada per l'alumnat
S'inclou la retirada de papers, fulles, etc, del pati
Programació neteja ordinària
Tarifa
De l'1 de setembre al 22 de juny
Del 23 de juny al 15 de juliol
Última setmana agost

Dies/setmana

Hores/dia

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies
Sense previsió

Tarifa

Hores totals

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
4 neteges a l'any. 120 hores en total, durant aquests períodes:
1. Finals d'agost-setembre (30 hores)
2. Gener (30 hores)
3. Setmana Santa (30 hores)
4. Abans jornada portes obertes, durant el mes de març (30 hores)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora per llibreries

Tarifa

Hores

Horari
proposat

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

24
D.14.
Escola d'Educació i Treball
C. de la Unió, 81
0501 Centres escolars
IMET

Horari d'obertura del centre
Horari lectiu: del 12 de setembre al 19 de juny de 2019: de dilluns a divendres, de 09:00h a 16:30h
Les oficines administratives no tanquen durant els períodes no lectius

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
És un equipament que combina oficines i aules
L'equipament s'haurà de netejar dos cops al dia
Els vidres del bar estan inclosos al contracte
El mes d'agost es faran les neteges de fons
Programació neteja ordinària
Dies/setmana

Període

Tarifa

1 de setembre a 31 de juliol
1 a 31 d'agost

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Horari
Hores/dia proposat

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Maquinària i estris de neteja

Horari

Tarifa

Hores

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

25
E.1.
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Pl. de la Vila, 13
0202 Biblioteques
Cultura

Horari d'obertura del centre
De dilluns a dissabte, de 10:00h a 14:00 i de 16:00h a 20:00h
Dimarts al matí, en horari d'hivern, tancat
Del 16 al 31 de juliol obert de dilluns a divendres de 10 a 14h.
De l'1 al 15 d'agost la biblioteca romandrà tancada per vacances d'estiu.

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia proposat

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

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora

Tarifa

Hores

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

26
E.2.
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
C. de Menéndez y Pelayo, 15-17
0202 Biblioteques
Cultura

Horari d'obertura del centre
De dilluns a dissabte, de 10:00h a 14:00 i de 16:00h a 20:00h
Dilluns al matí, en horari d'hivern, tancat
TANCAT segona quinzena d'agost (vacances)

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia proposat

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

Hores

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Dia

Horari

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora

Tarifa

Hores

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

27
E.3.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Av. Víctor Balaguer, s/n
0701 Patrimoni
OAPVB

Horari d'obertura del centre
De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.
Excepte dijous de 19 a 21 h.
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 19 h.
Diumenge d’11 a 14 h.
Dilluns tancat.

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Elements amb contingut patrimonial
S'han de reservar 100 hores anuals aproximadament per la neteja de llibres de
la Biblioteca Patrimonial del Museu, per poder retirar tots els llibres i treure la
pols en profunditat
La neteja ordinària inclou l'espai de magatzems del museu i de la biblioteca
Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia proposat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

28
E.4.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Casa Santa Teresa
Av. Víctor Balaguer, s/n
0701 Patrimoni
OAPVB

Horari d'obertura del centre

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Elements amb contingut patrimonial

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia proposat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

29
E.5.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Casa Marquès de Castrofuerte
C. de Narcís Monturiol, 1
0701 Patrimoni
OAPVB

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 08:00h a 16:00h.

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Elements amb contingut patrimonial

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia proposat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora
Netejadora a vapor per tapisseries

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

30
E.6.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Museu Romàntic Can Papiol
C. Major, 32
0701 Patrimoni
OAPVB

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 08:00h a 16:00h.

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Elements amb contingut patrimonial

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Aspiradora
Netejadora a vapor per tapisseries

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

31
E.7.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Masia Cabanyes
Camí Ral, 3
0701 Patrimoni
OAPVB

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
Només la zona d'oficines

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

32
E.8.
Teatre Principal
Ramla Principal, 4
0201 Centres culturals
Cultura

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 hores
Dissabtes de 17:00h a 20:00h i dies de funció, des d'1 hora abans (Taquilles)

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
La previsió de la neteja pot variar en funció de les activitats que es programin. En la
mesura que sigui possible, les neteges es duran a terme en horaris diürns i en dies
laborables.
També s’han de tenir en consideració les especificitats tècniques dels equipaments amb
escenari, i en concret s’ha de tenir especial cura en la neteja de la caixa escènica,
situada a la part superior de l’escenari, ja que una manca de neteja d’aquesta zona
―sobretot la pols acumulada― pot repercutir de forma negativa sobre l’escenari.

Programació neteja ordinària
Horari

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, tapisseries, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Robot aspirador
Aspirador

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

33
E.9.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Arxiu Comarcal Castell de la Geltrú
Pl de Font i Gumà, 1
0202 Biblioteques
Cultura

Horari d'obertura del centre
DE 08:00h a 15:00h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Aspirador

Horari
propostat

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

34
E.10.
Torre Blava i Espai Guinovart
Pg. De Ribes Roges, 1
0701 Patrimoni
OAPVB

Horari d'obertura del centre
Dissabtes i diumenges de 18 a 21 h
Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

35
E.11.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Peixateria Vella
C. Unió, 5
0901 Magatzem
Cultura

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

36
E.12.
Centre d'Art Contemporani La Sala
C. Bonaire, 1 (Joaquim Mir 10)
0201 Centres culturals
Cultura

Horari d'obertura del centre
Fins al 15 de juny:
De dimarts a dissabte de 18 a 20h.
Dissabte, diumenge i festius d'11 a 14h.
Del 16 de juny al 30 de setembre:
De dimarts a dissabte de 19 a 21h.
Dissabte, diumenge i festius d'11 a 14h
Dilluns tancat
Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Atès que les exposicions se solen inaugurar en divendres, en el cas que la neteja ordinària programada fos el
dijous, es canviarà de dia i es passarà al divendres, per tal que el dia que s'inaugura estigui acabat de netejar.
Així mateix, de forma general, com que és un equipament en què es realitzen activitats diverses, si les necessitats
del servei ho requereixen, els dies de neteja ordinària programada es poden haver de modificar puntualment. En
aquest cas, s'avisarà a l'empresa adjudicatària amb una setmana d'atelació.
S'han de preveure un màxim de 36 hores anuals per a serveis extraordinaris en festius, ja que hi haurà
programades activitats alguns dissabtes al vespre, de manera que s'haurà de fer una neteja el diumenge al matí.
Aquests serveis extraordinaris es demanaran amb una setmana d'antelació, i segons les necessitats de
l'equipament seran en diumenge, o en qualsevol altre dia de la setmana.
Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

De setembre a juny
Juliol i agost

Netejador/a laborable diürn
Netejador/a laborable diürn

Dies/setmana Hores/dia Horari propostat
4
3

2
1,5

Previsió neteja extraordinària
Dies

Tarifa

1 diumenge al mes

Netejador/a festiu

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)
Maquinària i estris de neteja

Hores
totals

Hores/servei
2

36

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

37
E.13.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Ca l'Escoda - Nau Cultura
C. Ca l'Escoda, 20
0901 Altres equipaments diversos
Cultura

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

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

38
E.14.
Auditori Eduard Toldrà
C. Olesa de Bonesvalls, 8
0201 Centres culturals
Cultura

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 hores
Dissabtes de 17:00h a 20:00h i dies de funció, des d'1 hora abans (Taquilles)

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
La previsió de la neteja pot variar en funció de les activitats que es programin. En la mesura
que sigui possible, les neteges es duran a terme en horaris diürns i en dies laborables.
També s’han de tenir en consideració les especificitats tècniques dels equipaments amb
escenari, i en concret s’ha de tenir especial cura en la neteja de la caixa escènica, situada a
la part superior de l’escenari, ja que una manca de neteja d’aquesta zona ―sobretot la pols
acumulada― pot repercutir de forma negativa sobre l’escenari.

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, tapisseries, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Robot aspirador
Aspirador

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

39
E.15.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Espai Far
Pujada Far de Sant Cristòfol, 2
0701 Patrimoni
OAPVB

Horari d'obertura del centre

Primavera: del 15
març - 14 de juny

De dimecres a diumenge de 10
a 14 h. Divendres, dissabtes i
diumenges de 17 a 19 h.

Estiu: del 15 de juny De dimarts a diumenge de 10 a
al 14 setembre
13 h i de 17 a 20 h
De dimecres a divendres de 10
Tardor - hivern: 15
a 13 h. Dissabtes i diumenges
setembre – 14 març de 10 a 14 h i dissabtes de 16 a
18h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

40
F.1.
Pavelló Municipal d'Esports Casernes
Pl. de les Casernes, s/n
0401 Instal.lacions esportives
Esports

Horari d'obertura del centre
Juliol
De dilluns a
divendres
Agost

De 9 a 14h i de 17 a 23h.
De 9 a 24h.
De 17 a 23h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Màquina fregadora i assecadora de paviments

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

41
F.2.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Equipament Pistes mpals. Atletisme Carme Sugrañes Blay
Ronda Ibèrica, 58
0401 Instal.lacions esportives
Esports

Horari d'obertura del centre
dissabtes
diumenges i
festius
de dilluns a
divendres

de 8:30 a 14:00 hores.
tancat excepte per a competicions i
actes concertats
de 9h a 22h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

42
F.3.
Complex futbol Parc Esportiu Garraf
Ronda Ibèrica, 60
0401 Instal.lacions esportives
Esports

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Màquina fregadora i assecadora de paviments

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

43
F.4.
Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez
Ronda Ibèrica, 66
0401 Instal.lacions esportives
Esports

Horari d'obertura del centre
Caps de
Setmana
De dilluns a
divendres

Durant les competicions
De 17 a 24h.

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

44
F.5.
CC i Esportiu La Collada - Sis Camins (pistes)
C. de la Turbina, 19
0401 Instal.lacions esportives
Esports

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Màquina fregadora i assecadora de paviments

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

45
F.6.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Circuit de Ciclisme (WC)
Av. Paísos Catalans, 28
0401 Instal.lacions esportives
Esports

Horari d'obertura del centre
Dilluns i dimecres
2n i 4t dissabte de
cada mes
1r i 3r dissabte de
cada mes
Dimecres

de 18 a 20h
de 10 a 13h
de 10 a 13h
de 20 a 21:30h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

46
G.1.
Mercat del Centre
pl. Soler i Carbonell, s/n
0601 Mercats municipals
Promoció Econòmica- Mercats

Horari d'obertura del centre
-

Matí

-

Tardes
Horari d’estiu
Matí
Tardes

de dilluns a divendres de 8 a 14h.
dissabte de 7 a 14,30h
dimarts i divendres de 17 a 20h

(1a quinzena de juny a 1a quinzena setembre)
de dilluns a divendres de 8 a 14h
dissabte de 7 a 14,30h
dimarts i divendres de 17,30 a 20,30h

Especifitats de l'equipament, a tenir en compte
Diàriament s’haurà de preveure la neteja de la vorera dels voltants del Mercat del Centre en finalitzar el mercat,
excepte els dissabtes, que és quan es celebra el mercat ambulant o els dies en què, per mobilitat de festius, canviï
el dia de celebració.
L’actual normativa que regula els horaris comercials estableix la possibilitat d’obertura en determinats festius a
l’any; en el cas de que el Mercat del Centre decidís acollir-s’hi, l’empresa adjudicatària cobrirà la neteja d’aquests
dies i s’entendrà inclosa dins de la present licitació.
La neteja o manipulació dels contenidors propis de l’activitat dels industrials concessionaris del mercat no entren
dins de les tasques de neteja de la present licitació, limitant-se a la seva neteja únicament en dissabte.
Un cop a la setmana es farà la neteja de les reixes i dels canals de desguàs de la zona de les parades de peix.
En la neteja dels lavabos públics del mercat es preveurà una neteja continuada durant l’horari d’obertura, de
manera que es mantinguin nets permanentment
L'equipament s'haurà de netejar dos cops al dia
Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia propostat

Tarifa

totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja
Màquina fregadora i assecadora de paviments amplada de 650 mm.

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

47
G.2.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Mercat de Mar
C. Llibertat, 137
0601 Mercats municipals
Promoció Econòmica- Mercats

Horari d'obertura del centre
- de dilluns a divendres de 8 a 14h.
- dissabte de 7 a 14,30h
- dimarts i divendres de 17 a 20h

Matí
Tardes

(1a quinzena de juny a 1a quinzena setembre)
- de dilluns a divendres de 8 a 14h
- dissabte de 7 a 14,30h
- dimarts i divendres de 17,30 a 20,30h

Horari d’estiu
Matí
Tardes

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
Diàriament es netejaran els despatxos, lavabos i escales i de forma setmanal
s’efectuarà l’escombrat manual i fregat de les ratlles del pàrquing i fregat mecànic de
passadissos i places exteriors.
Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

48
G.3.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Oficina de Turisme
Pg. Del Carme, 1
0102 oficines tècniques-administratives
Promoció Econòmica

Horari d'obertura del centre
Del 24 de juny al 13 De dilluns a dissabte
Diumenge i festius
de setembre

de 10 a 14 i de 16 a 19h

De dimarts a diumenge, i festius
Del 14 de setembre
al 23 de juny
Divendres i dissabte

10 a 14 h

10 a 14 h
de 16 a 19h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

49
G.4.
Oficina Municipal del Consumidor
C. dels Escolapis, 1
0102 oficines tècniques-administratives
Promoció Econòmica

Horari d'obertura del centre
De dilluns a
de 08:00h a 15:00h
divendres
Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
Rajoles i mobilliari de contingut patrimonial

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

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

50
H.1.
Centre Cívic La Collada - Els Sis Camins
C. De la Turbina, 19
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
Agost: tancat
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/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

51
H.2.
Centre Cívic Mar
Passeig Marítim, 73
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
Agost: tancat
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/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

52
H.3.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Centre Cívic de Mar - Rajanta
Pl. de la Rajanta, 9
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
Agost: tancat

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/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

53
H.4.
Centre Cívic Tacó
Av. De Vilafranca del Penedès, 26
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
Connecta't (connexió gratuïta a Internet): dilluns, dimarts i divendres de 10:00h a 12:00h. De dilluns a
divendres de 17:00h a 20:00 h
Juliol: tancament a les 19:00h
Agost: tancat
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/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

54
H.5.
Centre Cívic La Sardana
C. De Josep Anselm Clavé, 74
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
Agost: tancat

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/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

55
H.8.
Centre Cívic Sant Joan
Jardins de Francesc Macià, s/n
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
Sala d'exposicions, de dilluns a dijous de 17:00 h a 20:00 hores.
Juliol: tancament a les 19:00h
Agost: tancat
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/setmana

Hores/di Horari
a
propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

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

56
H.9.
Casal Municipal Gent Gran
C. De Josep Llanza, 4
0201 Centres culturals
Participació

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00 h.
Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
La sala d’actes s’haurà de fregar dos cops per setmana.

Programació neteja ordinària
Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

57
I.1.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Centre de Recursos DONA
C. Sant Pau, 11
0201 Centres Culturals
Convivència i Equitat

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/di Horari
a
propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

58
J.1.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Nau Industrial Unitat de Serveis Municipals
C. Bages, s/n
0901 Magatzem
Espai Públic

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/di Horari
a
propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

59
J.2.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Punt Net - WC de la deixalleria
Camí Net, s/n
0801 Lavabos
Espai Públic

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores totals

Previsió neteja extraordinària
Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

60
K.1.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Espai d'entitats TOC
C. Sant Sebastià, 11
0102 Oficines tècniques-administratives
Joventut

Horari d'obertura del centre
De dilluns a divendres, de 07:00h a 16:00h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

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

61
K.2.
Nau Joventut Marcel.lí Gener
C. Marcel.lí Gener, 32
0201 Centres culturals
Joventut

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
Es faran dues neteges a fons durant l'any
La resta de neteges seran segons activitats programades

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

62
L.1.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Recursos Humans i Salut Pública
C. de l'Havana, 18
0102 oficines tècniques - administratives
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre
De 7:00h a 16:30h

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

63
M.1.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Clúster Activitats Econòmiques
C. Rasa del Miquelet, 16
0102 oficines tècniques - administratives
Promoció Econòmica

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Hores/dia

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Horari
propostat

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

64
M.2.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Centre de Normalització Lingüística
C. Rasa del Miquelet, 16
0102 oficines tècniques - administratives
Serveis Generals

Horari d'obertura del centre

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

Dies/setmana

Horari
Hores/dia propostat

Tarifa

Hores
totals

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

FITXA DE L'EDIFICI
Núm. centre
Codi centre

65
O.1.

Centre:
Adreça:
Tipologia
Àmbit:

Platja de la República
C. Rasa del Miquelet, 16
0801 Lavabos
Espai Públic

Horari d'obertura del centre
dilluns a divendres de 12h a 12h30 i de 19h a 19h30 i els Dissabtes, Diumenges i Festius de
12h00 a 12h30 i de 16h a 16h30 i de 19h a 19h30 del 1 de Maig al 30 de Setembre
De l'1 de maig al 30 de setembre, de dilluns a diumenge, s'han d'establir les neteges adequades per tal
que es mantingui net tot el dia, fins les 20:00h (tenint en compte les hores màximes anuals indicades a
l'Annex 1 PPT)

Especificitats de l'equipament, a tenir en compte
Hi ha un armari amb el material higiènic, i l'empresa adjudicatària haurà de controlar l'estoc i
sol·licitar-lo a l'Ajuntament quan ho necessiti

Programació neteja ordinària

Període

Tarifa

1 maig a 30 setembre
1 maig a 30 setembre

Laboral diürn
Diumenge i festius diürn

Horari
Dies/setmana Hores/dia propostat

Previsió neteja extraordinària

Dies

Programació neteja especialistes (vidres, abrillantar, etc.)

Maquinària i estris de neteja

Tarifa

Hores
totals

