ANNEX 4
Serveis de Neteja platges

1

INDEX
1.
1.1.
1.2.

NETEJA DE PLATGES ........................................................... 3
NETEJA MANUAL ...................................................................... 3
NETEJA MECÀNICA .................................................................. 6

2

1. NETEJA DE PLATGES
Els licitadors tindran llibertat per l’organització del servei, malgrat que
resten obligats a respectar les freqüències mínimes de neteja en els
àmbits indicats.
Atès el conveni laboral signat, la jornada setmanal de la plantilla fixe és de
35 hores i distribuïdes de manera diferent segons la temporada:
TAà Temporada Alta de 35 hores a la setmana realitzades de dilluns a
dissabte, és a dir, 5,83 h /dia : Període : Setmana Santa ( 10 dies ) i d’abril
a setembre.
TBà Temporada Baixa de 35 hores a la setmana realitzades de dilluns a
divendres, és a dir, 7h/dia. Període d’octubre a desembre i de gener a març
( excloent dies de Setmana Santa, si s’escau)
Els dissabtes de TB i diumenges i festius de tot l’any els realitza la plantilla
contractada a tal efecte, la qual té sempre la mateixa distribució de la jornada
laboral que és de 5,83h.
Aquesta distribució de la jornada laboral de la plantilla fixa i de la plantilla de
dissabtes de TB i diumenges i festius de tot l’any s’ha d’aplicar a tots els
serveis de neteja de platges i aigües marines.

1.1.

NETEJA MANUAL

A continuació es mostra una relació del mobiliari ubicats a les diferents
platges de Sant Feliu de Guíxols :
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Papereres:
Sant Feliu -17 punts:
17 envasos
17 rebuig
7 vidre
St. Pol – 17 punts
21 envasos
21 rebuig
6 vidre
Cala Maset – 1 punt
1 envasos
1 rebuig
Les Dunes - 1 punt
1 envasos
1 rebuig
Rosamar - 4 punts
4 envasos
4 rebuig
2 vidre

Dutxes:
Sant Feliu:
7 dutxes i 3 rentapeus
Sant Pol:
7 dutxes (ja porten rentapeus
incorporats, però estan en una sola
plataforma o base)
Els Canyerets:
1 dutxa
Passeres
Sant Feliu :
Tenim 3 passeres: la de l’amura, la del centre platja/Socorrisme, i la de la pista d bàsquet.
La primera té uns 50m lineals en total (passeres de plàstic i de formigó). També uneix la zona de l’amura amb la zona superior de la riera del Monestir
La segona té uns 81m lineals, tota de plàstic. Uneix aquest espai amb les escales que hi ha al davant de la Rbla Vidal, i els equipaments que hi ha
–dutxa/rentapeus i lavabo químic-. També amb la Biblioplatja
La tercera té uns 65m
Sant Pol :
Són 4 grups:
-la passera 4, zona Caleta, 9m de longitud
-la passera 5, zona del carrer J Amat, 2 passeres, de 28 i 21 metres, 49 m en total
-la passera 6, zona de les Dunes Naturals, de 32m
-la passera 7, zona de l’entrada entre les dunes, propera a la Taverna del Mar, 40m

Les passeres, dutxes i papereres poden ser objecte d’ampliacions i
l’empresa adjudicatària haurà d’assumir –les i, si s’escau, amb una
reorganització del servei.
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