FITXA D’EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

1
EDIFICI DE LA VIA PÚBLICA
Plaça Granollers, 11
CENTRE ADMINISTRATIU /POLICIA/SEGURETAT PÚBLICA

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament

4538 m2
2
52 setmanes

DE DILLUNS A DIUMENGE
De dilluns a divendres: de 6:00 a 10:00 i de 15:00 a 18:00.
Horari de neteja.
Dissabtes al matí: de 7:00 a 10:00.
De dilluns a divendres:12,5 hores/dia
Hores Operari (hores/dia):
Dissabtes: 3 hores/dissabte
Hores Operari (hores/setmana):
65,5 hores/setmana
Festius (dies/any):
12 dies
Tasques diàries:

Neteja portes d’accés

Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.

Buidar papereres (fer recollida selectiva).

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…

Netejar l’office.

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques setmanals:

Escombrar patis i terrasses

Fregar taules

Netejar el microones.
Tasques semestrals:

Netejar la nevera.

Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis.

Neteja de la pols sobre els armaris
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de les cel·les de detenció..
Hores Especialista (hores/any):
100,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Neteja del pàrquing i recollida de fulles

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Neteja amb màquina el pàrquing per treure brutícia i taques d’oli

Netejar cortines

1
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D’EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

2
EDIFICIS SERVEIS TERRITORIALS
Pablo Iglesias, 63
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

903 m2
2
52 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: a partir de les 15:00
De dilluns a divendres: 5 hores/dia
25 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d’accés

Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.

Buidar papereres (fer recollida selectiva).

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …

Netejar l’office.

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques setmanals:

Fregar taules

Netejar el microones.
Tasques semestrals:

Netejar la nevera.

Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis

Neteja de la pols sobre els armaris
Segons necessitats

Neteja de teranyines.
Hores Especialista (hores/any): 65,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

2
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D’EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

3
CASA CAPELL
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.

220 m2
1
52 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: al matí, abans que comenci el servei
Hores Operari (hores/dia):
De dilluns a divendres : 1 hores
Hores Operari (hores/setmana):
5 hores/setmana
Festius (dies/any):
12 dies
Tasques diàries:

Neteja portes d’accés

Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.

Buidar papereres (fer recollida selectiva).

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques setmanals:

Escombrar patis i terrasses

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Fregar taules
Segons necessitats

Neteja de teranyines
Hores Especialista (hores/any): 40,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar porticons

3
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

4
SERVEI D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ESPAIS PÚBLICS
C/ Comadaran. 1
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

1243 m2
2
52 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: A partir de les 15:00
De dilluns a divendres: 5 hores/dia
25 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d’accés

Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.

Buidar papereres (fer recollida selectiva).

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…

Netejar l’office.

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques setmanals:

Fregar taules

Netejar el microones
Tasques semestrals:

Netejar la nevera.

Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis

Neteja de la pols sobre els armaris
Segons necessitats

Neteja de teranyines
Hores Especialista (hores/any): 57,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar cortines

4
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

5
VIVER MUNICIPAL
Via Sèrgia, S/N
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:

52 m2
1
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVEN
DRES EXCEPTE FESTIUS
Dilluns i dimecres de 7:00 a 8:00
Dilluns i dijous: 1 hora
2 hores/setmana

Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Neteja portes d’accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…(inclòs mòdul de WC annex)

Netejar l’office.

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques setmanals:

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Fregar taules

Netejar el microones.

Netejar i desinfectar parets rajoles
Tasques trimestrals/semestrals:

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar la nevera.
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires
Hores Especialista (hores/any): NO HI HA SERVEI D’ESPECIALISTES





5
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques diàries:

Observacions importants:

6
WC SANTA ANNA
Plaça Santa Anna
WC PÚBLICS
70 m2
52 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE
Es realitzaran neteges periòdiques durant l’horari d’obertura dels WC
De dilluns a dissabte: 3 hores/dia
18 hores/setmana

La neteja és diària

Tots aquests centres reben molts usuaris i de tipologia molt diferent, per
la qual cosa es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un
seguiment de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans.
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.

6
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques diàries:

Tasques setmanals
Observacions importants:

7
WC PARC CENTRAL VELL
Avinguda del Velòdrom
WC PÚBLICS
75 m2
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE
Es realitzaran neteges periòdiques durant l'horari d'obertura dels WC
Horari obertura període d’hivern (d’octubre a abril): de 8:00 a 19:00
Horari obertura període d’estiu (de maig a setembre): de 8:00 a 20:00
De dilluns a diumenge: 2,50 hores/dia
17,50 hores/setmana

La neteja és diària

Tots aquests centres reben molts usuaris i de tipologia molt diferent, per
la qual cosa es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un
seguiment de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans
DIMARTS/ DIJOUS: Repàs a la Casa dels Jardiners
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.

7
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteges.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques diàries:

Tasques setmanals
Observacions importants:

8
WC DE CERDANYOLA
Avinguda Gatassa
WC PÚBLICS
100 m2
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE
Es realitzaran neteges periòdiques durant l’horari d’obertura dels WC
Horari obertura De 9:00 a 19:00
De dilluns a diumenge: 3,5 hores/dia
24,5 hores/setmana

La neteja és diària

Tots aquests centres reben molts usuaris i de tipologia molt diferent, per
la qual cosa es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un
seguiment de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans
DIMARTS/ DIJOUS: Repàs a l’Auditori
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.

8
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteges.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques diàries:

Observacions importants:

9
WC CAN CRUZATE
Carrer d’en Palau
WC PÚBLICS
7 m2
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE
Es realitzaran neteges periòdiques durant l’horari d’obertura dels WC
Horari obertura De 8:00 a 20:00
De dilluns a diumenge: 2 hores/dia
14 hores/setmana

La neteja és diària

Tots aquests centres reben molts usuaris i de tipologia molt diferent, per
la qual cosa es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un
seguiment de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.

9
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteges.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques diàries:

Observacions importants:

10
WC MERCAT DE LA PLAÇA DE CUBA
Plaça de Cuba ,47
WC PÚBLICS
30,8 m2
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE
Es realitzaran neteges periòdiques durant l’horari d’obertura del mercat
Dilluns: 3,00 hores/dia
De dimarts a dissabte: 4,00 hores/dia
23,00 hores/setmana

La neteja és diària

El mercat reb molts usuaris i de tipologia molt diferent, per la qual cosa
es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un seguiment
de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons el model que es facilitarà a
l’adjudicatari)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteges.

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques diàries:

Tasques setmanals
Observacions importants:

11
WC DEL PARC CENTRAL NOU
Camí de la Geganta
WC PÚBLICS
100 m2
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE
Es realitzaran neteges periòdiques durant l’horari d’obertura dels WC
Horari obertura període d’hivern (d’octubre a abril): de 9:00 a 20:00
Horari obertura període d’estiu (de maig a setembre): de 9:00 a 21:00
De dilluns a diumenge: 2,50 hores/dia
17,50 hores/setmana

La neteja és diària

Tots aquests centres reben molts usuaris i de tipologia molt diferent, per
la qual cosa es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un
seguiment de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans
DIMARTS/ DIJOUS: Repàs a la Casa dels Jardiners
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

12
BENESTAR SOCIAL
Puig i Cadafalch, 101-111
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

1561 m2
5 plantes
52 setmanes

Tasques setmanals:
Tasques semestrals:

Segons necessitats

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 6:00 a 12:00
De dilluns a divendres: 8 hores/dia.
40 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d’accés

Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.

Buidar papereres (fer recollida selectiva).

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…

Netejar l’office

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Fregar taules

Netejar el microones.

Netejar la nevera

Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis

Neteja de la pols sobre els armaris

Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 151,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar lames exteriors

12
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

13
CENTRE D'ACOLLIDA
Torrent de les Piques, 52
CENTRE SOCIAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

825 M2
3 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE
De dilluns a diumenge: de 9:00 a 16:00
De dilluns a divendres: 6,00 hores
Dissabtes, diumenges i festius: 6,00 hores.
42,00 hores/setmana

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques quinzenals:
Tasques semestrals:
Segons necessitats:
















Neteja portes d'accés
Passar la mopa i fregar diàriament per raons higièniques
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…
Netejar passamans de les baranes i bastiments.
Posar la rentadora i secadora.
Netejar la cuina: fregar el terra, els fogons, la pica i rajoles
Fregar taules
Netejar el microones.
Netejar i desinfectar parets rajoles
Netejar a fons els armaris de la cuina
Netejar la nevera.
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 35,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines.

Netejar el lluernari. Zona de molt difícil accés
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

13
EAIA
Passatge Francesc Ferrer i Guàrdia, 3
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.

124 m2
1
52 setmanes

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

Tasques setmanals:
Tasques semestrals:

Segons necessitats

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: a partir de les 17:00
Dilluns i dijous: 1 hores
Dimarts, dimecres i divendres: 2 hores
8 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d’accés

Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.

Buidar papereres (fer recollida selectiva).

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…

Netejar l’office

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Fregar taules

Netejar el microones.

Netejar la nevera

Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis

Neteja de la pols sobre els armaris

Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 22,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure
taques, i netejar les parets de fusta corredores

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici

14
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

14
CASAL DE LA GENT GRAN SANTES-ESCORXADOR
Floridablanca, 118
CASAL DE LA GENT GRAN

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

215 m2
1
52 setmanes

Tasques setmanals:

Segons necessitats

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres de 8:00 a 9:00
De dilluns a divendres: 1 hora
5 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
 Fregar taules, cadires

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
 Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
 Netejar i desinfectar parets i rajoles

Netejar estores d’entrada dels centres

Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari

Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 15,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines

15
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

15
CASAL DE LA GENT GRAN DE L'HAVANA
Camí Ral, 163
CASAL DE LA GENT GRAN

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

150 m2
1
47,67 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCPTE FESTIUS
De dilluns a divendres de 8:00 a 9:00
De dilluns a divendres: 1 hora
5 hores/setmana
12 dies.

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques diàries:
 Fregar taules, cadires

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
 Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
 Netejar i desinfectar parets i rajoles

Netejar estores d’entrada dels centres

Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Tasques setmanals:

Neteja de teranyines
Segons necessitats
Hores Especialista (hores/any): 10,00 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Tasques bimensuals/trimestrals:

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines
Segons necessitats

16
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

16
CASAL DE LA GENT GRAN DE LA LLÀNTIA
Carrer Nou de la Mercè, 60 i Carrer de la Flor, 11 Bx
CASAL DE LA GENT GRAN
396,50 m2 (ambdós locals)
1 Planta
47,67 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 8:00 a 9:00
De dilluns a divendres: 1 hores/dia
5 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques diàries:
 Fregar taules, cadires

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
 Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
 Netejar i desinfectar parets i rajoles

Netejar estores d’entrada dels centres

Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Tasques setmanals:

Neteja de teranyines
Segons necessitats
Hores Especialista (hores/any): 19,00 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Tasques bimensuals/trimestrals:

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines
Segons necessitats

17
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

17
CASAL DE LA GENT GRAN DE ELS MOLINS
Mare de Déu dels Angels , 16
CASAL DE LA GENT GRAN
180,03 m2
52 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 8:00 a 9:00
De dilluns a divendres: 1 hores/dia
5 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques diàries:
 Fregar taules, cadires

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
 Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
 Netejar i desinfectar parets i rajoles

Netejar estores d’entrada dels centres

Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Tasques setmanals:

Neteja de teranyines
Segons necessitats
Hores Especialista (hores/any): 6,00 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Tasques bimensuals/trimestrals:

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines
Segons necessitats

18
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

18
CASAL DE LA GENT GRAN DE ROCAFONDA
Carrer Colòmbia, 55
CASAL DE LA GENT GRAN

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

363,40 m2
47,67 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 7:00 a 8:30
De dilluns a divendres: 1,5 hores/dia
7,50 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques diàries:
 Fregar taules, cadires

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
 Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
 Netejar i desinfectar parets i rajoles

Netejar estores d’entrada dels centres

Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Tasques setmanals:

Neteja de teranyines
Segons necessitats
Hores Especialista (hores/any): 12,00 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Tasques bimensuals/trimestrals:

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici
Segons necessitats

19
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

19
CASAL DE LA GENT GRAN ORIOL BATISTA
Pla de Bages, 49
CASAL DE LA GENT GRAN

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

429 m2
4 Plantes
47,67 setmanes

DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 7:00 a 9:00
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques diàries:
 Fregar taules, cadires

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
 Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
 Netejar i desinfectar parets i rajoles

Netejar estores d’entrada dels centres

Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Tasques setmanals:

Neteja de teranyines
Segons necessitats
Hores Especialista (hores/any): 45 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Tasques bimensuals/trimestrals:

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici
Segons necessitats

20
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Període Activitat:
Horari de funcionament

20
CASAL DE LA GENT GRAN DE PLA D’EN BOET
Juan Sebastián Elcano, 6
CASAL DE LA GENT GRAN
48 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Hores Especialista (hores/any): 20 hores/any
Observacions:
No hi haurà servei de neteja, només és realitzaran les hores indicades
d'especialistes. S'haurà de subministrar el material de fungible (paper de
WC, tovalloles, sabó...).
FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Període Activitat:
Horari de funcionament

21
CASAL DE LA GENT GRAN DE CIRERA
Rda. Frederic Mistral, 8
CASAL DE LA GENT GRAN
48 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

Hores Especialista (hores/any): 14 hores/any
Observacions:
No hi haurà servei de neteja, només és realitzaran les hores indicades
d'especialistes. S'haurà de subministrar el material de fungible (paper de
WC, tovalloles, sabó...).
FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Període Activitat:
Horari de funcionament
Hores Especialista (hores/any):
Observacions:

22
CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC
Av. Corregiment, 28
CASAL DE LA GENT GRAN
33 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
33 hores/any
No hi haurà servei de neteja, només és realitzaran les hores indicades
d'especialistes. S'haurà de subministrar el material de fungible (paper de
WC, tovalloles, sabó...).

21
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

23
CENTRE SOCIAL PLA D'EN BOET
Passatge Pau Clarís, 31
CENTRE SOCIAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

185 m2
1 planta
48 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: De 6:00 a 7:00
1 hora/dia
5 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Segons necessitats:















Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les pissarres
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 23,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

22
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

24
CENTRE SOCIAL CIUTAT FRETA
Ciutat Freta, 12
CENTRE SOCIAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

149 m2
2 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 6:00 a 8:00
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Segons necessitats:















Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar les pissarres
Netejar estores d’entrada dels centres
Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 35,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

23
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament :
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

25
CASAL DE JOVES DE CERDANYOLA
Passeig Ramon Berenguer III, 84
CASAL DE JOVES
182 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 10:00 a 11:00
De dilluns a divendres: 1 hora/dia
5,00 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries

Tasques setmanals:

Segons necessitats:













Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les pissarres
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 25 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

24
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

26
CASAL DE JOVES DE ROCAFONDA
Pablo Picasso, 30
CASAL DE JOVES
273 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 8:00 a 10:00
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries

Tasques setmanals:

Segons necessitats:













Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les pissarres
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 16,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

25
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

27
CASAL DE JOVES LA LLÀNTIA
Teià, 7
CASAL DE JOVES
538 m2
1
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 8:00 a 12:30
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries

Tasques setmanals:

Segons necessitats:














Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les pissarres
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar estores d’entrada dels centres
Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 30,00hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament :
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):

28
CASAL DE JOVES RABADÀ
Muralla St Llorenç, 13-15
CASAL DE JOVES
190 m2
1
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Dimecres d'11:00 a 14:00
Dimecres: 3 hores
3 hores/setmana

Neteja ordinària
Tasques diàries

Tasques setmanals:

Segons necessitats:













Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les pissarres
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 4,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de teranyines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament :
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):

29
ESPAI JOVE PLA D'EN BOET
Francesc Macià, 103-105
CASAL DE JOVES
152 m2
1
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres, segons necessitats, preferentment en horari de tarda
De dilluns a divendres: 1 hora
5 hores/setmana

Neteja ordinària
Tasques diàries

Tasques setmanals:

Segons necessitats:














Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les pissarres
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar estores d’entrada dels centres
Netejar les màquines de vending i dispensadors d’aigua
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 14,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici
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08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries

Tasques setmanals:

Cada dos setmanes:
Segons necessitats:

30
SERVEI DE LA DONA
Carrer Churruca, 88
CENTRE ADMINISTRATIU
179 m2 (espai compartit amb el Servei de la Dona de la Generalitat que no s’ha
de netejar)
1
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 15:30 a 17:30
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies














Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les pissarres
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar estores d’entrada dels centres
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana
Escombrar el pati interior
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 30 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats (entre 1 i 2

Neteja de teranyines
cops a l’any)

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

31
OFICINA DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Herrera, 70
CENTRE ADMINISTRATIU / EDUCATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament

1773 m2
4 plantes
50 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: abans de les 9:00 neteja de les aules i els lavabos de la
planta baixa, entre les 11:30 i 12:00 neteja dels lavabos de la planta baixa.
A la tarda de 14:30 a 20:30
De dilluns a divendres: 9 hores/dia
45 hores/setmana
12 dies

Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries

Tasques setmanals:

Segons necessitats:














Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar les pissarres
Fregar taules
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar estores d’entrada dels centres
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana
Neteja de teranyines.

Hores Especialista (hores/any): 69 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats (entre 1 i 2

Neteja de teranyines
cops a l’any)

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Netejar cortines

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

32
ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
Herrera, 71
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

677 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10.00. De 12.00 a 16.30. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:
Organitzar-se de 06.00 a10.00
Netejar 3 aules:peixos, mar i
velers



















Tasques diàries:
(de 12:00h a 16:00h)










Passar la mopa
Fregar el terra
Netejar les taules i repassar cadires
Fer els canviadors, wàters, piques, marbres, orinals i matalàs
canviador.
Netejar periòdicament les “fregones”, escombres i recollidors de l’aula
(sempre que es vegin bruts).
Repassar vidres que estan a l’abast dels infants.
Treure la pols: prestatges i altres mobles.
Els dilluns col·locar les fundes dels coixins i fundes de “ matalassets” de
totes les aules
Buidar el rentaplats i repartir els plats, culleres i gots a les cubetes de
cada aula, portar-les a les aules i col·locar els estris als armaris.
Posar els pitets als cistells de menjador i col·locar-los als carros.
Col·locar fundes i llençols nets als llitets apilables (armari del passadís).
S’ha de portar el control i repartir sabó de plats, guants, desinfectant,
sabó de mans, paper wc i paper de mans, eixugamans, tovalloles a
totes les aules quan calgui (posant més quantitat a les aules on es fa
menjador).
Netejar el lavabo públic de la planta baixa.
Neteja del passadís davant aules i treure la pols dels prestatges i
cartelleres.
Escombrar la vorera del pati i els rails de les portes corredisses.
Netejar el lavabo del patí (setmanalment).
Netejar l’interior de l’ascensor i les portes de la planta baixa
(setmanalment).
Passar per les aules a recollir els plats i coberts que s’ han utilitzat al
matí i posar-los a rentar al rentaplats. Assecar-los i tornar-los a les
aules.
Escombrar i fregar el canviador, lavabo educadores i lavabo públic.
Cada dilluns i dijous netejar i fregar la sala d’usos múltiples (tenir en
compte
treure la pols dels mobles, netejar pissarres, netejar l’estructura i els
racons).
Cada dimarts netejar a fons el vestidor, lavabo i dutxa d’educadores
tenir en
compte les rajoles, les taquilles, les portes, les manetes ..etc ).
Cada dimecres netejar i fregar el despatx (tenir en compte treure la pols
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

32
ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
Herrera, 71
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

677 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10.00. De 12.00 a 16.30. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies
dels mobles, netejar taules i cadires, papereres...etc).

Cada divendres netejar i fregar la sala d’educadores (tenir en compte
treure la pols dels mobles, netejar taules i cadires, papereres,
racons...etc).

Buidar la rentadora, buidar l’assecadora i plegar i col·locar la roba.

Neteja de cadires de les classes d’1-2 anys (cada dia fer les que es
puguin per ordre de classes).

Un cop a la setmana fer les portes de l’ascensor de la planta de dalt i
les manetes de totes les portes.

Cada dia escombrar i fregar l’entrada de l’escola i el passadís dels
cotxets.

Repassar el material (tovalloles, baieta, paper wc, etc.) de totes les
aules, reposant en el cas que fos necessari.

Recollir les bosses de brossa de totes les aules i col·locar bosses
netes.

Rentar la cuina de lactants (plats, gots, biberons, etc. del matí). Cada
dilluns netejar la nevera i el microones.

Estar pendent de les aules que s’utilitzen per menjador. Quan els
infants acaben de dinar ja es pot escombrar i fregar.

Passar la mopa a la resta d’aules: Lluna, Velers i Mar (no cal fregar el
terra si no és necessari).

Repassar els lavabos, canviadors, wàters i orinals de totes les aules.

Neteja de la cuina: posar rentaplats i escombrar i fregar la cuina. Cada
divendres netejar nevera, el microones i l’escalfa plats.

Buidar el rentaplats i col·locar els estris.

Netejar els carros de repartir el menjar.

Esbandir els contenidors del transport dels menús.

Posar rentadora amb la roba del menjador (estovalles, tovalloles, pitets,
bates).

Llençar les bosses de brossa al contenidor del carrer.

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
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32
ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
Herrera, 71
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

677 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10.00. De 12.00 a 16.30. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Recollir les cubetes de berenar de totes les aules.

Posar rentaplats amb els plats, coberts i gots de totes les aules.

Recollir tovalloles i draps de totes les aules. Posar una rentadora.

Recollir les bosses de brossa de totes les aules i llençar-les al
contenidor. Col·locar bosses netes.
Netejar 4 classes : Petxines, Sol i Lluna i Estels :

Netejar biberoneria de l’aula de Les Petxines (lactants).

Escombrar amb la “mopa” i fregar el terra.

Netejar les taules i repassar cadires de petxines.

Fer els canviadors: piques, marbres, wàters i orinals fregar gots de
cada aula.

Dormitoris (primer el de lactants): Passar “mopa”, fer els llits (si cal,
canviar els llençols), fregar el terra.

Dimecres i divendres canviar tots els llençols del dormitori de lactants.

Dimarts canviar tots els llençols del dormitori del Sol.

Dimecres canviar tots els llençols dels dormitoris de la Lluna i Estels.

Els dijous canviar els llençols dels llitets apilables ( armari del passadís)
i posar-los a rentar i assecar.

Els divendres s’han de col·locar els llençols dels llitets apilables que el
dia abans es van posar a rentar.

Els divendres treure les fundes dels matalassos de les aules i posar-los
a rentar i assecar.

Netejar periòdicament les fregones, escombres i recollidors de l’aula.

1 cop al mes s’han de netejar els airejadors de les aixetes*

S’han de fer a fons: prestatges, netejar rajoles, portes armaris dels
canviadors i aules, cadires i matalassos de les aules, netejar vidres,
que la persona encarregada s’ha d’organitzar al llarg de la setmana

El terra de les aules s’escombrarà amb la mopa i es fregarà amb la
pròpia fregona de l’aula,amb aigua i unes gotes de sabó desinfectant.

Els wàters i orinals es netegen amb aigua i una mica de lleixiu.

Només posarem una mica de lleixiu per rentadora quan rentem les
mopes.

No posar mai les fundes de les tumbones a l’assecadora, estendre-les
a l’estenedor plegable.

Posar molt poca quantitat de sabó a la rentadora.
 1 cop a la setmana s’han de posar en remull, amb unes gotes de lleixiu,
els gots de totes les aules i rentar-los a mà. També la safata que els
conté.
ZONA D’AULES:
* Es començarà per la neteja dels armaris perquè les educadores puguin anar
guardant les joguines un cop estiguin nets.

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:
(de 17h a 21h)

Tasques a fons inici i tancament
de curs
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32
ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
Herrera, 71
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

677 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10.00. De 12.00 a 16.30. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Mobiliari: Netejar a fons cadires, taules, prestatgeries, penjadors.

Buidar els interiors dels armaris

Netejar els interiors dels armaris i les portes (per dintre i per fora).

Posar a rentar les peces de roba de l’aula: fundes, coixins, llençols i
roba específica de l’aula: roba de nines, disfresses, peluixos etc..

Parets i portes.

Barra de llums fluorescents.

Neteja a fons de vidres interiors i miralls.

Lavabos aules: rajoles, piques, marbres, orinals etc.

Cuina lactants: microones, rajoles, armaris etc.

Neveres aules: desconnectar, netejar i deixar-les una mica obertes.

Dormitoris (neteja de llits, matalassos,armari… etc.).

Neteja de les barres de les classes.

Rentar totes les portes.

Esteranyinar les parets i sostre.

Fregar els terres.

Recolocar els materials nets a les aules i deixar-les a punt per iniciar el
curs.
PATI :

Neteja de la part exterior de les vidrieres i portes de les aules que
donen al pati (alumini).

Neteja de la zona de pati que hi ha entre les portes corredisses i les
aules.

Neteja de les guies de les portes corredisses.

Neteja del pati del lactants, de la caseta del pati, del lavabo del pati i
dels magatzems del pati.
ZONA D’ESPAIS COMUNS:

Neteja de la cuina: prestatges, interiors d’armaris i portes.

Netejar d’escalfaplats, desconnectar-lo i deixar-lo una mica obert.

Netejar piques, portes, rajoles, rentaplats, microones...

Buidar i netejar la nevera de la cuina (s’ha de desconnectar a l’estiu i
deixar una mica oberta).

Netejar i desar tot els estris de cuina i aparells.

Neteja de la bugaderia i quartet escombres. Endreça del material de
neteja.

Neteja a fons del despatx: taules, cadires, portes, prestatgeries,
cartelleres,radiador... etc.

Neteja a fons de la sala de reunions: taules, cadires, prestatgeries,
rajoles,portes... etc.

Neteja a fons del vestidor, lavabo i dutxa educadores: rajoles,
taquilles(interior i exterior), sanitaris... etc.

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
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32
ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
Herrera, 71
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

677 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10.00. De 12.00 a 16.30. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Neteja a fons dels lavabos d’ús públic.

Neteja a fons de la sala polivalent: pissarres, estructura de fusta,
mobiliari,portes, terra... etc.

Netejar rajoles, portes i estora de l’entrada i passadís de cotxets.

Neteja de les portes de fusta de l’entrada.

Neteja de les portes de vidre i dels vidres de l’entrada

Esteranyinar les parets i sostre.

Fregar tots els terres a fons.
ZONA D’AULES:
*Començar per la neteja dels armaris*

Descongelar neveres (aules: Les Petxines, La Lluna i Els Velers).

Mobiliari: netejar a fons (sobre i sota) les cadires i taules, prestatgeries
(també la part superior).

Penjadors i portes dels armaris per fora. Posar a rentar i assecar totes
les peces de roba de l’aula:fundes, coixins, llençols i tornar-les a
col·locar.

Posar a rentar i assecar els llençols i protectors dels llitets apilables.
Tornar-los a col·locar

Netejar parets i portes.

Netejar a fons els matalassos de l’aula.

Neteja a fons de vidres interiors i miralls.

Lavabos : rajoles, piques, marbres, orinals, cubells de brossa, nius....

Cuina lactants : marbre, parets al voltant del marbre i portes armaris per
fora.

Neteja de les barres de les classes.

Fregar els terres.

Cada dia 2 dies regar plantes del pati.
ZONA D’ESPAIS COMUNS:

Neteja de la cuina: prestatges, interiors d’armari, piques, portes, rajoles,
rentaplats....

Buidar i netejar la nevera de la cuina.

Neteja a fons del despatx: taules, cadires, prestatgeries.

Neteja a fons de la sala de reunions: taules, cadires, prestatgeries,
portes...

Neteja a fons del vestidor i dutxa: rajoles, taquilles (exterior i sobre),
sanitaris....

Neteja a fons els 3 lavabos.

Neteja a fons de la sala polivalent: mobiliari, terra....

Fregar tots els terres a fons.

Neteja a fons de vidres interiors de l’escola.

Neteja del lavabo del pati.

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

Tasques a fons vacances de
setmana santa

35
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

32
ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
Herrera, 71
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

677 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10.00. De 12.00 a 16.30. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

ESTORA ENTRADA (si cal, també es pot fer a final de curs)

Neteja de la part exterior de les vidrieres i portes de les aules que
donen al pati (també l’alumini).

Neteja de la zona de pati que hi ha entre les portes corredisses i les
aules.

Neteja de les guies de les portes corredisses.

Neteja del pati del lactants (passar mànega).

Neteja de la caseta del pati.

ZONA D’AULES

Mobiliari: Netejar a fons (sobre i sota) les cadires i taules, prestatgeries,
penjadors i portes dels armaris per fora.

Posar a rentar totes les peces de roba de l’aula: fundes, coixins,
llençols i guardar-les als armaris.

Netejar portes i manetes.

Netejar a fons els matalassos de les aules

Lavabos: piques, marbres, orinals, cubells de brossa... etc.

Cuina lactants : marbre, parets al voltant del marbre i portes armaris
per fora.

Neteja del lavabo del pati.
ZONA D’ESPAIS COMUNS:

Netejar a fons (sobre i sota) les cadires de les aules d’1-2 anys.

Buidar i netejar la nevera de la cuina i les de les aules.

Netejar l’escalfaplats per fora i per dins (treure l’aigua i deixar-lo eixut).

Neteja amb l’aspirador els racons.

Neteja a fons dels 3 lavabos.

Neteja a fons de la sala polivalent (darrera armaris, estructura... etc).

Neteja a fons de les portes i les manetes.

Neteja a fons de l’escala

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

Tasques a fons vacances de
Nadal

Hores Especialista (hores/any):
Periodicitat:
Horari de neteja:
Manteniment de patis i vidres
(especialistes)

195 h.
4 HORES SETMANALS
UN COP PER SETMANA Dilluns 10:00 a 14:00
PATI

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc)
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

Tasques a fons manteniment
vidres i patis (especialistes)
inici/tancament de curs/Setmana
Santa/Nadal

32
ESCOLA BRESSOL ELS MENUTS
Herrera, 71
ESCOLA BRESSOL
677 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10.00. De 12.00 a 16.30. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres

Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la
dedicació als patis
PATI

Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.

Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.

Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.
Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

33
ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS
Josep Ma de Segarra, 5
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

786 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei serà de 6:00 a 10:00. De 12:00 a 16.00. De 16:30 a 20:30
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:
(7 Aules)

Tasques diàries:
(7 Aules)

Les aules de jornada partida es faran dos cops (repassar al migdia- a fondo
per tancar)

Terres: mopa/escombrar i fregar

Mobiliari: Treure pols/fregar drap humit

Piques i marbres: netejar i desinfectar

Vidres i miralls: netejar i mantenir nets a l´ alçada dels infants

Vàters i orinals: netejar i desinfectar

Zona de àpats: netejar i desinfectar(taules cadires i frontals)

Brossa: retirar i embossar de nou del net i del brut

Tèxtil: retirar i rentar el tèxtil que deixin apartat les educadores(cada
aula un dia concret)a banda del que calgui de manera puntual(fundes
matalassos, coixineres..). Posar rentadora , recollir la roba de
l’assecadora,plegar i retornar a les aules.

Bressols: canviar els llençols/mantes bruts si s´ escau

Safata de got i biberons: Recollir les safates dels gots de les aules i
portar-los a rentar a la cuina, desinfectar i retornar a les aules

Cossi s de tastet, dinar i berenar: retirar, rentar, assecar plats
culleretes..; rentar pitets i tovalloles de mans..plegar i desar

Escombra, motxo, recollidor de les aules: mantenir en bon estat i sec.
Aula Multi usos
Repàs desprès de ús com a dormitori . A fondo per la tarda

Terres: mopar/escombrar i fregar

Canviador del infants: netejar i desinfectar

Vidres i miralls: repassar el que està a l´ abast dels infants

Paperera: buidar i reposar bossa, netejar i desinfectar si s´ escau

Lavabo públic.
Dos cops al dia. Repassar al migdia, buidar la paperera, reposar sabó ,
paper de vàter i d´ eixugamans; i a fondo a la tarda.

Paperera :buidar i embossar

Vàter: netejar i desinfectar

Rentamans : netejar i desinfectar

Mirall: netejar

Rajoles: repassar alçada dels infants si es necessari.

Reposar quan calgui eixugamans de paper, sabonera i paper de vàter

Terres: escombrar i fregar
Vestíbul.
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Dos cops al dia. Repassar al migdia i a fondo a partir de les 17:30h

Terres: Dos cops al dia(migdia vespre) mopar/escombrar i fregar.

Repassar mobiliari i instal·lacions de joc, vidres a l´ abast si s’escau

Papereres: buidar i embossar
Patis, terrassa i pati lactants, lavabo exterior

Papereres: buidar i embossar

Voreres: escombrar , es pot regar amb la mànega del pati

Zona pati de lactants: aspirar/ escombrar

Vàter exterior: Netejar i desinfectar vàters i pica rentamans, buidar la
paperera del lavabo, repassar rajoles a l´ abast, escombrar i fregar,
canviar el motxo i el cubell si s´ ha fet servir.
Vestidor de educadores

Vàter i piques : netejar i desinfectar

Miralls: netejar

Terres: escombrar i fregar

Papereres: buidar i embossar
Sala de mestres i Despatx direcció

Repassar diàriament : escombrar, treure la pols del mobiliari i taula,
buidar i embossar les papereres.
Passadissos

Escombrar i fregar al migdia.

Mopa i fregar terres, repassar mobiliari i instal·lacions de joc, vidres a l´
abast.
Office

Taulells, carros, taula, brossa : netejar i desinfectar desprès de cada
servei

Frontal del taulell: repassar rajoles

Petits electrodomèstics (microones,cafetera,espremedora...) : Netejar i
desar després de cada servei.

Dinar, Berenar: Desbrossar plats, gots, gerres, cossis, safates,
contenidors, coberts... de restes de menjar i esbandir-los, fregar
l´
aixovar abans de posar-lo al rentavaixelles (aigua calenta, sabó,
abrillantador..)
Posar al rentavaixelles, assecar correctament abans d´ endreçar als
armaris o retornar a les aules segons s´ escaigui
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Tasques setmanals:

Carrer: Dimarts i Dijous escombrar i fregar
Magatzem exterior. Escombrar i fregar
Vestíbul i passadissos
Penjadors , ampits, sofàs i taula treure la pols i repassar amb drap humit i sabó
higienitzant.
Un dia a la setmana les neveres per dintre
Office:
Netejar i desinfectar escalfaplats8 interior i exterior).
Repassar amb aigua sabonosa la mosquitera de la finestra, les guies i l´ampit.
Rentar amb aigua sabonosa interior de la nevera i les superfícies dels armaris
Vestidor:
Treure la pols dalt de les taquilles
Repassar rajoles del vàter de pica de les mans
Repassar dutxa i les rajoles de la zona.
Abocar aigua calenta i desinfectant als sumideros de terra
Sala multi- ús:
Estructura de fusta: repassar amb drap humit i desinfectant
Magatzem: escombrar i fregar terres
Llits: divendres canviar el llençols i protectors(si s´escau)
Ventiladors: treure la pols i fregar amb un drap humit
Sala de cotxets:
Escombrar i fregar, netejar barra penjador
Aules(cada dia de la setmana d´una aula diferent):

Aixovar i tèxtils:rentar fundes de coixins i matalassos(les educadores
ho deixen preparat i embossat)

Netejar la nevera i el fons d´ armari on està ubicada

Mobiliari: treure la pols de prestatgeries i superfícies elevades, fregar
portes armaris i calaixos a l´ abast dels infants

Escales canviador: fregar i desinfectar

Nevera :netejar interior i exterior

Catifes: aspirar

Tèxtils: rentar coixineres, fundes de matalassos, mosquiteres , catifes
petites...

Llits(dormitoris 1-2, 0-1): canviar llençols, escombrar i fregar

Ventiladors: treure la pols i fregar amb un drap humit.

Sala de caldera: escombrar i fregar el terra, netejar l ampit de la
finestra.
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Tasques mensuals:

Dormitoris:
Retirar i rentar llençols i protectors del dormitori 2-3
Canviar aixovar bressols 0-1,1-2, ensabonar els matalassos i els bressols
Office:
Descalcificar rentavaixelles
Revisar nivell de sabó i abrillantador del rentaplats i omplir quan sigui necessari
Retirar nevera i rentavaixelles, escombrar i fregar el clot
Retirar protectors dormitori 2-3(final de mes).
Tasques a fons d’inici/tancament A títol orientatiu: neteja a fons de
de curs/Setmana Santa/Nadal

Aules :mobiliari, prestatgeries armaris( per dintre i per fora), inclosos els
nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Neteja a fons d’espais comuns: sala de reunions,despatx, passadissos,
lavabos

Neteja de finestres, ventiladors, mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Rentar tot el tèxtil de l’escola

Neteja a fons de l’office i el seu equipament
Hores Especialista (hores/any): 195 h.
Horari de neteja:
UN COP PER SETMANA Divendres de 6:00 a 10:00
Manteniment de patis i vidres
Pati
(especialistes)

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc)
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres

Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la
dedicació als patis
Tasques a fons manteniment
vidres i patis (especialistes)
inici/tancament de curs/Setmana
Santa/Nadal

PATI

Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.

Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.

Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.
Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets
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34
ESCOLA BRESSOL LA RIERETA
Ronda Frederic Mistral, 8
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:

974 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6.30 a 8:30. De 12:00 a 15:00. De 18:00 a 21:00 (una
persona). De 17:45 a 22:00 ( una altra persona)
De dilluns a divendres 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:
(de 6:30 a 8:30)







Tasques diàries:
(de 12h a 15h)












Tasques diàries:
(de 18h a 21h)
Neteja de les classes: Somriures,
Il·lusions i Carícies



















Escombrar la porta d’entrada
Repassar els vidres del vestíbul i passadís,
Fregar el terra de mitja plaça, passadís i vestíbul
WC entrada: reposar tovalloles, canviar bossa de la paperera i posar
paper, fregar.
Repassar el despatx i sala de reunions; buidar la papereres, passar la
mopa, treure la pols de les taules, telèfons, ordenadors, mobles...
Treure la pols de la tarima, telèfon..., de la plaça
Plegar roba i guardar-la,
1 cop a la setmana, treure la pols i fregar el magatzem del material
Els dijous fregar el despatx i la sala de reunions.
Escombrar els patis i buidar papereres.
Passar la mopa i repassar totes les classes; piques, marbres.
Neteja de WC i orinals, canviar les bosses de la brossa.
Fregar les classes de: Somnis, Abraçades, Petons, Pessigolles,
Il·lusions .
Repassar els vidres i miralls de les classes.
Posar la rentadora amb la roba de menjador. Posar l’assecadora i
plegar roba.
Taller: Dilluns fer-ho a fons. La resta de dies fer-li un repàs.
Treure la pols a fons d’una classe cada dia
Fer els llitets
Treure la roba bruta : llençols, tovalloles, pitets, draps, i si cal : fundes
de matalàs, coixí.
Posar rentadora, l’assecadora , plegar roba i guardar-la
Netejar a la classe : plats, coberts, gots, safata...
Treure la bossa de la brossa i posar una de neta.
Reposar : tovalloles, draps de cuina i baieta de reixeta blanca
Netejar les piques i els marbres.
Netejar els WC i els orinals.
Netejar taules i cadires.
Netejar els vidres de la porta corredissa
Passar la mopa.
Passar l’aspiradora pels racons ( Una classe cada dia )
Passar l’aspiradora per les guies de les portes corredisses
Treure la pols ( Cada dia una classe a fons )
Fregar el terra de les classes.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

Tasques a fons de neteja inici de
curs

Tasques a fons de neteja Nadal
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Tasques diàries:
(de 17:45 a 22h)
Neteja de les classes: somnis,
abraçades, petons i pessigolles

Fregar el terra d’un dormitori ( cada dia un dormitori)
Portar les bosses de la brossa a la cuina per llençar-les al contenidor
Passar mopa per la plaça, passadís i vestíbul.
Fer els llitets
Treure la roba bruta : llençols, tovalloles, pitets, draps, i si cal : fundes
de matalàs, coixí.

Netejar a la classe : plats, coberts, gots, safata...

Treure la bossa de la brossa i posar una de neta.

Reposar : tovalloles, draps de cuina, baieta de reixeta blanca

Posar fundes de matalàs o coixí si les han tret per rentar

Netejar les piques i els marbres.

Netejar els WC i els orinals.

Netejar taules i cadires.

Netejar els vidres de la porta corredissa

Passar la mopa i l’aspiradora pels racons ( Una classe cada dia)

Passar l’aspiradora per les guies de les portes corredisses.

Treure la pols

Fregar el terra de les classes. Cada dia fregar el terra d’un dormitori.

Portar les bosses de la brossa a la cuina per llençar-les al contenidor
públic

Netejar el lavabo de les educadores i el vestuari i 1 cop a la setmana
l’obrador de sorra.

Fregar el terra de mitja plaça

Repàs del mobiliari de les classes: cadires, prestatgeries, taules,
armaris( per dintre i per fora)

Repàs dels nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Repassar la sala de reunions i del despatx: finestres, ventilador,
mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Posar totes les cortines

Repàs dels magatzems : material i neteja, obrador de sorra.

Repàs fons dels WC, dutxa i vestuari

Neteja a fons dels WC dels adults: rajoles, paperera,

Neteja de les parets i barres dels magatzem dels cotxets.
El dia abans de començar els infants :

Repassar totes les classes : treure pols, passar aspiradora i mopa,
fregar terra...

Fer i muntar els llitets dels dormitoris

Posar a cada classe: tovalloles, draps cuina, baieta reixeta, paper WC

Comprovar que cada classe té una fregona, escombra i recollidor

Treure tota la roba, rentar-la, plegar-la ( llençols, fundes, tovalloles,
draps…) i desar-la

Fregar rajoles de les classes.

Rentar mobiliari de les classes: cadires, prestatgeries, taules,
armaris( per dintre i per fora)

Neteja dels nius, portes i finestres

Buidar i netejar les neveres de les classes.

Neteja de les barres de les classes i la sala.

Neteja dels ventiladors.

Netejar a fons els racons del terra, marbre...

Fregar el terra de les classes a fons i posar cera

Neteja a fons de la sala de reunions i del despatx: cortines, finestres,






Tasques a fons de neteja
Setmana Santa














Tasques a fons de neteja Estiu
















Hores Especialista (hores/any):
Periodicitat:
Horari de neteja:
Manteniment de patis i vidres:
(especialistes)

ventilador, mobles, taules, cadires.
Neteja a fons de vidres interiors de l’escola
Neteja a fons dels magatzems : material i neteja, obrador de sorra.
Neteja a fons dels WC, dutxa i vestuari
Neteja del taller
Fregar rajoles de les classes.
Rentar mobiliari de les classes: cadires, prestatgeries, taules,
armaris( per dintre i per fora)
Neteja dels nius, portes i finestres
Buidar i netejar les neveres de les classes.
Neteja de les barres de les classes i la sala.
Neteja dels ventiladors.
Netejar a fons els racons del terra, marbre...
Fregar el terra de les classes a fons
Neteja a fons de la sala de reunions i del despatx: cortines, finestres,
ventilador, mobles, taules, cadires.
Neteja a fons de vidres interiors de l’escola
Neteja a fons dels magatzems : material i neteja, obrador de sorra
Neteja a fons dels WC, dutxa, i vestuari
Neteja del taller
Treure les cortines ( dormitoris, magatzem, despatx, espai familiar i sala
de reunions ) i rentar-les
Treure tota la roba, rentar-la, plegar-la i guardar-la ( llençols, fundes,
tovalloles, draps…)
Fregar rajoles de les classes.
Rentar mobiliari de les classes: cadires, prestatgeries,
taules,
armaris( per dintre i per fora)
Neteja dels nius, portes i finestres
Rentar bé les planxes de sintasol i les pissarres de les parets de les
classes
Buidar i netejar les neveres de les classes.
Neteja de les barres de les classes i la plaça.
Neteja dels ventiladors.
Netejar a fons els racons del terra, marbre...
Fregar el terra de les classes a fons
Neteja a fons de la sala de reunions i del despatx: cortines, finestres,
ventilador, mobles, taules, cadires.
Neteja a fons de vidres interiors de l’escola
Neteja a fons dels magatzems : material i neteja, obrador de sorra.
Neteja a fons dels WC, dutxa, i vestuari
Neteja del taller

195 hores/any
4 HORES SETMANALS
UN COP PER SETMANA Dijous de 6:00 a 10:00
Pati

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc)
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
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Tasques a fons manteniment
vidres i patis (especialistes)
inici/tancament de curs/Setmana
Santa/Nadal

Vidres

Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la
dedicació als patis
PATI

Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.

Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.

Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.
Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

35
ESCOLA BRESSOL TABALET
Ronda Francesc Macià, 119
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:

950 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6:00 a 10:00 i de 16.30 a 20.30, una persona
De 12.00 a 16.00 hores, segona persona
De dilluns a divendres: 12 hores/dia
60 hores/setmana
12 dies

Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:
(de 6:00 a 10.00 i de 16:30 a
20.30)

Tasques diàries:
(de 12.00 a 16.00)

Neteja de les aules número 1-2-3-4-5-6-7 (les aules s’han de repartir entre el
matí i el vespre)

Escombrar i fregar el terra de les aules

Rentar plats de berenar i gots de beure aigua

Netejar zona bruta (WC , piques, mabres)

Netejar zona neta (piques i mabres)

Repassar tots els vidres que estan dins l’aula a l’abast dels nens.

Treure totes les brosses i canviar les bosses.

Treure baieta, drap i tovallola bruta i posar-ne de neta.

Netejar taules i cadires

Netejar la zona de la biberoneria de l’aula de lactants

Treure la pols de les prestatgeries (cada dia una classe)

Canviar fundes matalassos i coixins (els que estan bruts)
Dormitoris

Canviar els llençols i fer els llits (els que estan bruts)

Escombrar i fregar el dormitori (un cop a la setmana)
General

Escombrar i fregar passadís i pàrking cotxets

Posar rentadores i secadores.

Plegar la roba i endreçar-la

Escombrar el pati de lactants

Escombrar tot el pati
Feines periòdiques (que la persona responsable s’haurà d’organitzar)

Fregar les parets de les aules

Fregar les rajoles de la biberoneria

Fregar els tobogans de les aules de 2-3

Netejar els despatx, taller, sala de reunions.








Passar per les aules a recollir els plats i coberts que s’han utilitzat al
matí i posar-los a rentar al rentaplats. Assecar-los i tornar-los a les
aules.
Escombrar i fregar el canviador, lavabo educadores i lavabo públic.
Cada dilluns i dijous netejar i fregar la sala d’usos múltiples (tenir en
compte
treure la pols dels mobles, netejar pissarres, netejar l’estructura i els
racons).
Cada dimarts netejar a fons el vestidor, lavabo i dutxa d’educadores
Tenir en compte les rajoles, les taquilles, les portes, les manetes ..etc
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Cada dimecres netejar i fregar el despatx (tenir en compte treure la pols
dels mobles, netejar taules i cadires, papereres...etc).
Cada divendres netejar i fregar la sala d’educadores (tenir en compte
treure la pols dels mobles, netejar taules i cadires, papereres,
racons...etc).
Buidar la rentadora, buidar l’assecadora i plegar i col·locar la roba.
Neteja de cadires de les classes d’1-2 anys (cada dia fer les que es
puguin per ordre de classes).
Un cop a la setmana fer les portes de l’ascensor de la planta de dalt i les
manetes de totes les portes.
Cada dia escombrar i fregar l’entrada de l’escola i el passadís dels
cotxets.
Repassar el material (tovalloles, baieta, paper wc, etc.) de totes les
aules, reposant en el cas que fos necessari.
Recollir les bosses de brossa de totes les aules i col·locar bosses
netes.
Rentar la cuina de lactants (plats, gots, biberons, etc. del matí). Cada
dilluns netejar la nevera i el microones.
Estar pendent de les aules que s’utilitzen per menjador. Quan els
infants acaben de dinar ja es pot escombrar i fregar.
Passar la mopa a la resta d’aules: (no cal fregar el terra si no és
necessari).
Repassar els lavabos, canviadors, wàters i orinals de totes les aules.
Neteja de la cuina: posar rentaplats i escombrar i fregar la cuina. Cada
divendres netejar nevera, el microones i l’escalfa plats.
Buidar el rentaplats i col·locar els estris.
Netejar els carros de repartir el menjar.
Esbandir els contenidors del transport dels menús.
Posar rentadora amb la roba del menjador (estovalles, tovalloles, pitets,
bates).
Llençar les bosses de brossa al contenidor del carrer.
El terra s’escombra amb les mopes i es frega només amb aigua NO
s’utilitza lleixiu
Els plats i gots es renten amb aigua i sabó dels plats cada dia
Les piques, WC,… és renten amb sabó i
Sabó + lleixiu
Per rentar la roba a la rentadora només es fa servir sabó. NO s’utilitza
lleixiu.
La lleixiu de la rentadora NOMÉS es fa servir per rentar els recanvis de
les mopes i pitets.
La pols de les prestatgeries només es treuen amb el drap de la pols. No
es fan servir productes de neteja. Si cal un drap humit d’aigua.
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Tant al començament com a final de curs, així com durant les vacances de Nadal
i Setmana Santa, són períodes que no hi ha infants a les diferents escoles i s’ha
d’aprofitar per fer aquelles tasques que al llarg del curs no s’han portat a terme.
Serà la directora de cada escola la que marcarà les feines a realitzar.
A títol orientatiu: neteja a fons de

Aules :mobiliari, prestatgeries armaris( per dintre i per fora), inclosos els
nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Neteja a fons d’espais comuns: sala de reunions,despatx, passadissos,
lavabos

Neteja de finestres, ventiladors, mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Rentar tot el tèxtil de l’escola

Neteja a fons de l’office i el seu equipament

Hores Especialista (hores/any): 195 hores/any
Periodicitat:
4 HORES SETMANALS
Horari de neteja:
UN COP PER SETMANA Dijous de 10:00 a 14:00
Manteniment de patis i vidres
Pati
(especialistes)

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc)

on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres

Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la
dedicació als patis
Tasques a fons manteniment
PATI
vidres i patis (especialistes)

Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.
inici/tancament de curs/Setmana

Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.
Santa/Nadal

Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.

Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets

48
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

EB
EB
LA
TA
RI
BA
ER
LE
ET
T
A

Tasques a fons de neteja
inici/tancament de curs, Nadal i
Setmana Santa.

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

36
ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA
Pedraforca, 2
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

436 m2
1 planta
47,67setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei De 6:00 a 9:00. De 12:00 a 15:45. De 16:45 a 21:00
De dilluns a divendres: 11 hores/dia
55 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:
(de 6h a 9h)

Tasques diàries:
(de 16:45 a 21:00)

Fregar els terres de : Classes de 2-3 (3 aules), els canviadors inclosos,
passadís de dalt (despatx), entrada principal.

Netejar els miralls de totes les aules: 0-1, 1-2 i 2-3.(6 aules)

Netejar els vidres de les aules i dels espais generals que estan a
l’abast dels nens/es. Vidres de les aules i dels espais comuns.

Repassar les portes d’entrada de les classes,

Netejar les cadires de les aules 1 vegada per setmana. Si alguna està
bruta netejar-la. Aules de 2-3 (3 aules)

Netejar els baixos dels armaris i les portes dels nius Aules de 0-1, 1-2 i
2-3.

Posar l’assecadora i endreçar la roba al seu lloc.

Escombrar i fregar el pati de lactants.

Escombrar i fregar les casetes dels cotxets

Preparar els gibrells amb els plats, pitets i altres estris de cada classe i
repartir-los

Treure la pols i repassar a fons. Cada dia fer una classe.

Rentar i reposar tota la roba de cada classe( fundes, coixins...) cada dia
una classe.

Fer els bressols de la classe de lactants amb el llençol de sota, la gasa
protectora a la zona del cap, el llençol de dalt i la manta.

Moure els bressols i escombrar i fregar bé per sota.
Classe de 2-3,després de 1-2 i 0-1: Recollir plats dels berenars de totes les
aules, i portar cuina.
Cuina

Passar els plats i les culleres sota l’aigua calenta, i tots els estris de fer
papilles fregant-los una mica amb el fregall amb una mica de sabó

Anar posant plats i culleres al rentaplats

Deixar escórrer els plats quan surten del renta plats sobre l'Espontex. I
eixugar-los i posar-los als gibrells de cada classe classificats.

Anar posant rentadores i posteriorment assecadores al llarg de tota la
tarda classificant la roba.
Llits apilables

Fer els llits que estiguin desmuntats, posar el protector, el llençol de
sota, deixar llençol de sobre i manta doblegat.

Els divendres deixar muntats tots els llits amb roba neta.
Classes de 2-3

Netejar les taules, el wàter, els orinals, les piques i el marbre

Treure la brossa i posar una bossa nova.
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Repassar les cadires si alguna està bruta
Escombrar
Rentar gots i deixar-los escórrer dins les safates. Agafar tovalloles,
eixugamans i baietes de reixeta i portar-los per rentar.

Netejar les piques i els wàters, orinals
Escombrar: Entrada, passadís de 2-3, castell, passadís despatx
Despatx Netejar les taules, canviar la brossa, escombrar.
Classes 1-2

Netejar les taules, orinals, les piques i el marbre

Treure la brossa i posar una bossa nova.

Repassar les cadires si alguna està bruta netejar-la

Escombrar i fregar el terra

Rentar els gots i deixar-los escórrer a la safata, portar les tovalloles,
eixugamans i baietes de reixeta per rentar.
Castell: Escombrar el castell, el passadís i la rampa del pati
Classes 2-3

Netejar: els orinals, els wàters, la pica, el marbre, els plats i gots
utilitzats i les taules

Treure la brossa i posar bossa nova.

Canviar les tovalloles. Escombrar. Si hi ha taques fregar per treure-les.
Entrada: Escombrar.
Canviador educadores: Netejar la pica, wàter, escombrar i fregar. Moure els
elements que hi ha i fregar i escombrar sota (bancs...)




Tasques diàries:
(de 16:45h a 21h)

Classes 1-2

Treure la brossa i posar bossa nova. Netejar els orinals

Netejar la pica i el marbre. Escombrar I fregar el terra
Classe lactants

Treure la brossa i posar bossa nova. Netejar la pica i el marbre, gots i
plats utilitzats i la taula si està baixada

Escombrar i fregar el terra

Canviar les gases brutes per unes netes dels bressols utilitzats.
Menjador, a les 14'10 o 14'20 h

Netejar les taules, cadires i trones .Netejar la pica.

Escombrar. Fregar el terra
Cuina, a les 14'30 h

Passar els plats, gots i coberts sota l’aigua calenta, fregant-los una
mica (sense rentar-los) amb el fregall amb una mica de sabó

Posar plats, gots i coberts al rentaplats

Escórrer els plats quan surten del rentaplats sobre l'Espontex. Eixugar i
col·locar els estris al seu lloc.

Netejar i fregar els marbres. Netejar les rajoles de davant de la pica

Plegar la roba de l’assecadora i deixar-la sobre la taula de la cuina.

Si dóna temps, netejar algun armari per fora (els divendres no)

DIVENDRES: Netejar la nevera

Escombrar. Fregar el terra

Netejar les galledes de la brossa

Netejar ,eixugar i guardar els contenidors del menjar al seu recipient

Netejar els gibrells utilitzats per la recollida d’estris

Netejar les cambreres .

Posar a rentar estovalles, pitets i bates

Posar assecadora amb la roba del menjador i endreçar-la al seu lloc
Classes 1-2

Netejar les taules, orinals, les piques i el marbre

Treure la brossa i posar una bossa nova.
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Tasques diàries:
(de 12:00 s 15:45)

Repassar les cadires si alguna està bruta netejar-la
Escombrar i fregar el terra
Portar els gots, les tovalloles, eixugamans i baietes de reixeta a la
cuina.

AULES:Mobiliari / Cortines/ Llums/ Terra/ lavabos / marbres,…

Espais comuns (lavabos, vestidor educadores,…….)

Cuina

Neteja de roba (cortines, fundes, …..)

Dormitoris (neteja de llits, matalassos,…..)
JUNTAMENT AMB LA DIRECTORA

Repàs de la roba, del material de cuina, Llistat de material a reposar
A títol orientatiu: neteja a fons de

Aules :mobiliari, prestatgeries armaris( per dintre i per fora), inclosos els
nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Neteja a fons d’espais comuns: sala de reunions,despatx, passadissos,
lavabos

Neteja de finestres, ventiladors, mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Rentar tot el tèxtil de l’escola

Neteja a fons de l’office i el seu equipament




Hores Especialista (hores/any):
Periodicitat:
Horari de neteja:
Manteniment de patis i vidres
(especialistes)

195 hores/setmana
4 HORES SETMANALS
UN COP PER SETMANA Dimecres de 10:00 a 14:00
Pati

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc)
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Neteja del pati interior i de la pèrgola ( a Les Figueretes )

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres
Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la dedicació als
patis

Tasques a fons manteniment
vidres i patis (especialistes)
inici/tancament de curs/Setmana
Santa/Nadal

PATI

Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.

Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.

Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.
Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets
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Tasques a fons de neteja Inici
/Tancament de
curs/Nadal/Setmana Santa

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

37
ESCOLA BRESSOL ROCAFONDA
Santiago Rossinyol, 1-3
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

932 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei. De 6:00 a 11:00. De 12:00 a 15:00.
De dilluns a divendres: 8 hores/dia
40 hores/setmana
8 dies

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:
(de 6h a 8h):

Tasques diàries:
(8h)
Tasques diàries:
(9h)
Dormitoris:

Tasques diàries:
(10h)



















Tasques diàries:
(de 12h a 14h):









Tasques diàries:
(de 14h a 15h):






Escombrar
Fregar el terra
Netejar les taules i repassar cadires
Fer els lavabos, wàters i orinals
Fregar gots i les gerres d’aigua . Un cop a la setmana al rentaplats
Repassar vidres
Treure la pols : prestatges, caseta i altres mobles
Repassar la vorera davant la porta d’entrada de l’escola
Escombrar la vorera del pati i repassar la sorra (papers, etc.)
Passar mopa
Fer els llits (si cal canviar els llençols )
Dimarts fregar el terra
Dijous canviar tots els llençols d’un dormitori (2-3)
Divendres canviar tots els llençols de l’altre (0-1 i 1-2)
Posar alguna rentadora i plegar roba. Desar-la als armaris i fundes de
matalassos de cada espai un cop per setmana.
Dimecres fer neteja del despatx
Repartir el material (draps, paper, etc.) als espais que pertoquen.
També emplenar les saboneres que estan a les piques dels nens.
Recollir les bosses de brossa de totes les aules per llençar-les
Rentar la cuina de lactants (plats, gots, biberons, etc. del matí) Cada
dilluns netejar la nevera.
Recollir les bosses de brossa de totes les aules per llençar-les
Passar la mopa a 3 dels espais i passadís.
Repassar el terra dels lavabos i canviadors de tots els espais
Posar rentadora amb la roba i pitets de menjador.
Esbandir gots de les classes.
Al llarg de la setmana s’ha d’organitzar la neteja dels: Espai infants i
família i Psicomotricitat, Espai Totes Plegades i Taller de LLum.
Neteja del menjador i cuina: posar rentaplats i escombrar i fregar el
menjador i la cuina. Netejar taules i cadires. Cada divendres netejar
nevera.
Fer els lavabos de l’entrada i les dependències ( espai dels cotxets)
Escombrar i fregar l’entrada. Repassar vidres interior.
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Tant al començament com a final de curs, així com durant les vacances de Nadal
i Setmana Santa, són períodes que no hi ha infants a les diferents escoles i s’ha
d’aprofitar per fer aquelles tasques que al llarg del curs no s’han portat a terme.
Serà la directora de cada escola la que marcarà les feines a realitzar
A títol orientatiu: neteja a fons de

Aules :mobiliari, prestatgeries armaris( per dintre i per fora), inclosos els
nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Neteja a fons d’espais comuns: sala de reunions,despatx, passadissos,
lavabos

Neteja de finestres, ventiladors, mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Rentar tot el tèxtil de l’escola

Neteja a fons de l’office i el seu equipament
Hores Especialista (hores/any): 195 hores/any
Periodicitat:
4 HORES SETMANALS
Horari de neteja:
UN COP PER SETMANA Dimarts de 6:00 a 10:00
Manteniment de patis i vidres

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc)
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la
dedicació als patis
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Tasques a fons de neteja Inici
/Tancament de
curs/Nadal/Setmana Santa

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

38
ESCOLA BRESSOL LA LLÀNTIA
Galícia, 3
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

442 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei. De 6:00 a 9:00. De 12:00 a 14:00 h
De dilluns a divendres: 5 hores/dia
25 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:
(de 6h a 9:30h)










Tasques diàries:
(de 11h a 15h)













Escombrar la vorera i el porxo i repassar l’espai exterior
Posar el rentaplats amb els plats i els estris del berenar i netejar cuina
Posar la rentadora, si és necessari.
Fer l’espai dels petits, dels grans i espais familiars:, taules, piques,
lavabos, miralls, passar la mopa i fregar el terra ,
Passar la mopa a l’entrada i fregar entrada i porxo
Repartir pels espais els estris del berenar (culleres, ganivets, plats,
gots i baietes).
Canviar les fundes de matalassos, coixins i tumbones un cop a la
setmana i sempre que calgui.
Passar la mopa i fregar el taller gran dos cops per setmana i sempre
que calgui.
Passar la mopa a l’espai dels petits i dels grans.
Repassar les taules, repassar les piques i lavabos dels espais.
Repassar els gots.
Canviar les bosses de la brossa.
Fregar el terra de l’espai dels petits i la zona de lavabos dels espais
dels grans.
Escombrar , si cal , la vorera i el porxo.
Treure la pols a les prestatgeries dels espais .
Aspirar les guies de l’alumini d’una espai (setmanalment).
Netejar el despatx (un cop per setmana)
Netejar el taller petit (un cop per setmana)
Netejar lavabo i vestuari educadores
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Tant al començament com a final de curs, així com durant les vacances de
Nadal i Setmana Santa, són períodes que no hi ha infants a les diferents escoles
i s’ha d’aprofitar per fer aquelles tasques que al llarg del curs no s’han portat a
terme.
Serà la directora de cada escola la que marcarà les feines a realitzar.
A títol orientatiu: neteja a fons de

Aules :mobiliari, prestatgeries armaris( per dintre i per fora), inclosos els
nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Neteja a fons d’espais comuns: sala de reunions,despatx, passadissos,
lavabos

Neteja de finestres, ventiladors, mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Rentar tot el tèxtil de l’escola

Neteja a fons de l’office i el seu equipament

Hores Especialista (hores/any):
Periodicitat:
Horari de neteja:
Manteniment de patis i vidres
(especialistes)

195 hores/any
4 HORES SETMANALS
UN COP PER SETMANA Dimarts de 10:00 a 12:00
Pati

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc)
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres
Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la dedicació als
patis
PATI

Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.

Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.

Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.
Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets

Tasques a fons manteniment
vidres i patis (especialistes)
inici/tancament de curs/Setmana
Santa/Nadal
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Tasques a fons de neteja Inici
/Tancament de
curs/Nadal/Setmana Santa

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

39
ESCOLA BRESSOL ELNA
Marià Ribas i Bertran, 79
ESCOLA BRESSOL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

477 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei. De 6:00 a 10:00. De 12:30 a 17:00. De 17:00 a 21:00
De dilluns a divendres: 12,50 hores/dia
62,50 hores/setmana
12 dies

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:
(de 6h a 10h)

Tasques diàries:
(de 12:30h a 17h)

Netejar 4 aules : Cargol treu banya, En Jan petit, Els titelles, El gegant del
pi

Passar la mopa

Netejar les taules i repassar cadires

Netejar les piques i els taulells

Fer els lavabos, wàters i orinals

Repassar vidres que estan a l’abast dels infants.

Treure la pols : prestatges i altres mobles

Fregar el terra

Neteja del passadís davant aules.

Repartir material a les aules: plats, culleres, gots, tovalloles,
eixugamans, paper higiènic, sabó.

Escombrar la vorera del pati, repassar la sorra i treure la brossa de les
papereres ( excepte els dimecres si ve el de manteniment pati)

Netejar lavabo patí

Fregar els gots del lavabo del pati al rentaplats

Netejar lavabo educadores i lavabo públic.
Neteja d’altres espais:

Passar mopa, treure la pols i fregar el terra

Dilluns: sala polivalent

Dimarts: vestidor

Dimecres: despatx

Dijous: sala de mestres

Divendres: magatzems i bugaderia

Engegar el rentaplats.

Recollir les bosses de brossa de les aules i del lavabo del pati i llençarles al contenidor. Col·locar bosses netes.

Repassar els lavabos i canviadors de totes les aules. Mirar si hi ha
alguna cosa bruta a l’espai cuina de les aules.

Passar la mopa a les aules i fregar les de la planta baixa i les que
s'utilitzen pel menjador. Deixar les últimes les que s’utilitzen de
menjador.

Portar els carros que s’utilitzen pel menjador amb tots els estris bruts
cap la cuina.

Neteja de la cuina: posar rentaplats i endreçar tots els estris a l’armari.

Netejar els carros que s’utilitzen pel dinar

Cada divendres netejar nevera.

Anar repassant els armaris per tal de mantenir-los nets.
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Tasques a fons de neteja Inici
/Tancament de
curs/Nadal/Setmana Santa

Escombrar i fregar el terra de la cuina
Canviar llençols de lactants els dilluns, de 1-2 els dimecres i de la sala
polivalent el divendres.

Recollir tovalloles i draps de les aules. Posar rentadora i assecadora.

Recollir gots, biberons i les cubetes de berenar de totes les aules i
posar el rentaplats.

Recollir les bosses de brossa de totes les aules i del lavabo del pati i
llençar-les al contenidor. Col·locar bosses netes.
Netejar 3 classes : Sol solet, Peix peixet, Marieta vola vola

Passar la mopa

Netejar les taules i repassar cadires

Netejar les piques i taulells

Fer els lavabos, vàters i orinals

Repassar vidres que estan a l’abast dels infants.

Treure la pols : prestatges i altres mobles

Fregar el terra.

Neteja del passadís davant aules i escala.
Tant al començament com a final de curs, així com durant les vacances de
Nadal i Setmana Santa, són períodes que no hi ha infants a les diferents escoles
i s’ha d’aprofitar per fer aquelles tasques que al llarg del curs no s’han portat a
terme.
Serà la directora de cada escola la que marcarà les feines a realitzar.



A títol orientatiu: neteja a fons de

Aules :mobiliari, prestatgeries armaris( per dintre i per fora), inclosos els
nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Neteja a fons d’espais comuns: sala de reunions,despatx, passadissos,
lavabos

Neteja de finestres, ventiladors, mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Rentar tot el tèxtil de l’escola

Neteja a fons de l’office i el seu equipament
Hores Especialista (hores/any):
Periodicitat:
Horari de neteja:
Manteniment de patis i vidres
(especialistes)

195 hores/any
4 HORES SETMANALS
UN COP PER SETMANA Dimecres de 6:00 a 10:00
Pati

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons (escales, voreres, etc. )
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres

Neteja dels vidres de l’escola, en funció del temps que tinguin

Tasques a fons manteniment
vidres i patis (especialistes)
inici/tancament de curs/Setmana

PATI



Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.
Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.
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Tasques diàries:
(de 17h a 21h)

Santa/Nadal


Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.
Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries
(de 6. a10:00 h)

40
ESCOLA BRESSOL FIGUERETES
Baixada de les Figueretes, 1
ESCOLA BRESSOL
601,60 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Horari del servei de 6.00 a 10.00 i de 17.00 a 20.45 (una persona)
De 12.45 h a 19.45 h (una segona persona)
De dilluns a divendres: 13,25 hores/dia
66,25 hores/setmana
12 dies
Posar la rentadora i l’assecadora
ESCALA PRINCIPAL I ENTRADA
. Escombrar, treure pols i fregar l’escala principal i l’entrada
NETEJA PRIMERA PLANTA
AULA DE LES DIABLESSES
. Netejar vidres
. Netejar taules
. Passar mopa i fregar el terra de l’aula
FER EL CANVIADOR DE L’AULA DE LES DIABLESSES
. Netejar els vàters, orinals i sanitaris
. Netejar el marbres
. Netejar les rajoles
. Passar la mopa i fregar el terra
Dies alterns:
. Treure la pols dels prestatges i dels racons de joc i netejar les galledes
de la brossa…
AULA DELS GEGANTS
. Netejar els vidres
. Netejar les taules
. Passar la mopa i fregar el terra
Dies alterns:
. Treure la pols dels prestatges i dels racons de joc i netejar les galledes
de la brossa…
PATI
. Recollir totes les deixalles
. Escombrar escales i vorera
. Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons de les escales i les voreres on hi
hagin brutícia
. Anar a llençar la bossa de les deixalles al contenidor
GENERAL
. Netejar el lavabo d’adults de la planta baixa
. Col·locar el material a totes les aules: coberts, plats, gots, tovalloles, draps de
cuina,sabó, paper de vàter i paper de mans
. Combinar per anar fent la neteja dels diferents espais de les aules de la planta
baixa: prestatges, racons on es guarden els bolquers, altells de les aules …
. Un dia a la setmana fer neteja del despatx
. Abans de marxar posar em marxa l’escalfaplats
ALTRES
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. Plegar la roba i endreçar-la al seu lloc
. Els dilluns, que no s’ha de fer el pati, fer a fons els dormitoris de la planta baixa
. Un cop al trimestre netejar amb l’ajuda del noi de manteniment els altells del
passadís/aules del primer pis
. Netejar el filtre de l’assecadora
. Posar sal i abrillantador al rentavaixelles quan sigui necessari
Tasques diàries
( de 17:00 a 20:45 h)

GENERAL
. Recollir els pots amb els plats, gots i culleres brutes de cada classe, rentar-los
ordenadament per tal que no es barregin i tornar-los al seu lloc. Assecar i
endreçar a cada pot per l’endemà portar-ho a cada classe
. Rentar biberons i posar a lloc
. Treure/canviar les bosses de totes les aules
. Treure la roba bruta de totes les aules per posar a rentar: tovalloles, draps de
cuina …
DORMITORIS
. Fer els llits dels dormitoris de la planta baixa i del primer pis, canviar els llençols
els divendres, però si estan bruts fer-ho el dia que calgui
NETEJA AULES I CANVIADORS DE LA PLANTA BAIXA
. Netejar les aules de la planta baixa:
. Netejar vidres
. Netejar taules
. Netejar taules
. Passar mopa i fregar terra aules
. Fregar sanitaris i marbres dels canviadors
. Passar mopa i fregar el terra del passadís

Tasques diàries
( 12:45 h a 17:45 h)

DIES ALTERNS:
. Treure pols dels prestatges de les aules, netejar barris de fusta, portes i vidres,
tobogans, galledes de brossa…
GENERAL:
. Llençar les escombraries
. Posar rentadores
. Plegar la roba i endreçar-la al seu lloc
. Al matí obrir la porta del cotxets i al vespre tancar-la
MENTRE ELS INFANTS DINEN
. Recollir de les aules els gots, plats, coberts, biberons i altres estris de parament
que s’hagin fet servir durant el mati, rentar-los ordenadament per tal que no es
barregin i tornar-los al seu lloc.
QUAN JA NO HI HA INFANTS D’ACOLLIDA
NETEJA DE LA PLANTA BAIXA
.Aula del Dragalió/Aula d’acollida: Passar la mopa i fregar, repassar el canviador:
marbre i pica i treure les escombraries
. Aula de l’Aliga/Aula d’acollida: Passar la mopa
NETEJA DEL PRIMER PIS
. Passar la mopa al passadís
. Aula de les Diablesses/Aula d’acollida: Passar la mopa, repassar el canviador:
marbre, piques, wàters, orinals ... i treure les escombraries
QUAN ELS INFANTS HAN DINAT
NETEJA DE LA PLANTA BAIXA
. Aula de la Momerota/Menjador 1: Netejar les taules, passar la mopa i fregar i
treure les escombraries
NETEJA DEL PRIMER PIS
. Aula dels Castellers/Menjador 3: Netejar les taules, passar la mopa i fregar i
treure les escombraries
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Tasques diàries
(17:45 h a 19:45)

QUAN ELS INFANTS DORMEN
NETEJA DE LA PLANTA BAIXA
. Aula de l’Aliga: repassar el canviador: marbre i piques i treure les escombraries
. Aula del Nans: repassar el canviador: marbre i piques i treure les escombraries
. Aula de la Momerota: repassar el canviador: marbre i piques i treure les
escombraries
. Repassar la pica i el marbre de la biberonera de l’Aula del Dragalió/Aula dels
Nans
. Repassar la pica i el marbre de la biberonera de l’Aula de l’Àliga/Aula de la
Momerota
. Passar la mopa pel passadís de la planta baixa
NETEJA DEL PRIMER PIS
. Aula del Gegants: Passar la mopa i treure les escombraries
. Repassar el canviador de l’Aula dels Gegants/Aula dels Castellers: marbre i pica
i treure les escombraries
ALTRES
. Posar la rentadora amb els draps de cuina, estovalles, pitets i tovalloles
QUAN TOTS ELS ESPAIS ESTAN NETS
MENJADOR 1/AULA DE LA MOMEROTA
. Netejar el parament de cuina que s’han fet servir per dinar al menjador 1
. Netejar el carro cambrera
. Deixar-ho tot endreçat al seu lloc
MENJADOR 2/AULA DELS CASTELLERS
. Netejar el parament de cuina que s’han fet servir per dinar al menjador 2
. Netejar els carro cambrera
. Pujar els carros cambrera amb els estris del menjador 2
. Deixar-ho tot endreçat al seu lloc i baixar els carros cambrera a la cuina
CUINA:
. Escombrar i fregar el terra de la cuina
ALTRES:
. Comprovar que la caixa de transport està net i sinó és així netejar-lo
. Esbandir els contenidors, assecar-los i posar-los dins la caixa de transport
. Netejar l’escalfa plats
. Buidar l’aigua del rentaplats, netejar-lo i tornar-lo a omplir-lo per deixar-lo a punt
per rentar els plats del berenar
. Posar rentadores i assecadores amb els draps de cuina, estovalles, pitets i
tovalloles
. Escombrar i fregar la cambra de la rentadora
. Anar a llençar les escombraries al contenidor
NETEJA 1ª PLANTA
AULA DELS CASTELLERS
. Netejar els vidres
. Netejar les taules
. Passar la mopa i fregar el terra
Dies alterns:
. Treure la pols dels prestatges i dels racons de joc, netejar el tobogan i
les galledes de la brossa…
FER EL CANVIADOR DE L’AULA DELS GEGANTS/AULA DELS
CASTELLERS
. Netejar els vàters, orinals i sanitaris
. Netejar el marbres
. Netejar les rajoles
. Passar la mopa i fregar el terra
ALTRES
. Passar mopa i fregar el passadís
. Netejar el lavabo d’adults del primer pis
. Escombrar i fregar el canviador de les educadores
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.Escombrar i fregar la cambra on es guarden els estris del menjador 3
. Plegar la roba i endreçar-la al seu lloc
. Periòdicament repassar els frigorífic
Dies alterns:
. Escombrar i fregar l’escala interior
Tasques a fons de neteja d’inici/
Tant al començament com a final de curs, així com durant les vacances de Nadal
tancament de curs.
i Setmana Santa, són períodes que no hi ha infants a les diferents escoles i s’ha
Vacances de Setmana Santa/
d’aprofitar per fer aquelles tasques que al llarg del curs no s’han portat a terme.
Nadal
Serà la directora de cada escola la que marcarà les feines a realitzar.
A títol orientatiu: neteja a fons de

Aules :mobiliari, prestatgeries armaris( per dintre i per fora), inclosos els
nius.

Treure la pols a fons de tota l’escola

Netejar a fons els racons del terra, marbre

Neteja a fons d’espais comuns: sala de reunions,despatx, passadissos,
lavabos

Neteja de finestres, ventiladors, mobles, taules, cadires,

Neteja de vidres interiors de l’escola

Rentar tot el tèxtil de l’escola

Neteja a fons de l’office i el seu equipament
Hores Especialista (hores/any): 195 hores/any
Periodicitat:
4 HORES SETMANALS
Horari de neteja:
UN COP PER SETMANA Dilluns de 6:00 a 10:00
Manteniment de patis i vidres
Pati
(especialistes)

Recollir totes les deixalles, fulles, etc.

Netejar a fons la sorra amb rasclet, pala i estris necessaris.

Escombrar les escales, voreres, etc.

Fregar amb aigua freda i lleixiu tots els racons ( escales, voreres, etc. )
on hi hagin restes sòlids ó líquids.

Regar tot el pati amb la mànega.

Neteja del pati interior i de la pèrgola

Periòdicament netejar els desaigües dels diferents patis

Periòdicament passar el motocultor ( si n’hi ha ) o airejar la sorra dels
sorrals
Vidres

Neteja dels vidres de l’escola, els que tingui temps en funció de la
dedicació als patis
Tasques a fons manteniment
PATI
vidres i patis (especialistes)

Netejar tots els embornals dels patis de baix i de dalt.
inici/tancament de curs/Setmana

Remoure la terra del pati de baix amb el moticultor.
Santa/Nadal

Netejar el pati de lactants

Netejar l’alumini de les portes i finestres de les aules que donen al pati

Netejar les guies de terra de les portes corredisses de fusta del pati.

Netejar la vorera i els bancs dels patis: de dalt i de baix

Treure les fulles del pati de dalt.
VIDRES

Neteja de tots els vidres exteriors i vidres grans interiors
PULIR TERRES

Polir el terra del passadís d’aules.
Polir el terra de la part de l’entrada i passadís de cotxets

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

41
ESCOLA ANXANETA
Antonio Solís, 2
CENTRES ESCOLARS
3114 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 27 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

135 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 104,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

63
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

42
ESCOLA ANGELETA FERRER
Pl. Ventura Ametller, 1-3
CENTRES ESCOLARS
3120,3 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 24 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

120 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 113,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

64
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

43
ESCOLA ANTONIO MACHADO
Pl. Antonio Machado, 1
CENTRES ESCOLARS
3466 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 19 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

95 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 103,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

65
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:

44
ESCOLA TORRE LLAUDER
Ciutat Freta, 31
CENTRES ESCOLARS
2244 m2
2 plantes
47,67 setmanes
Hores Especialista (hores/any): 120,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions
No hi haurà servei de neteja, només és realitzaran les hores indicades d'especialistes.
FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:

45
ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL
Figuera Major, 60
CENTRES ESCOLARS
3520 m2

47,67 setmanes
Hores Especialista (hores/any): 130,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

No hi haurà servei de neteja, només és realitzaran les hores indicades d'especialistes
FITXA D'EDIFICI
46
Centre:
ESCOLA LA LLÀNTIA
Adreça:
Sant Josep de Calassanç, 2
Tipologia centre:
CENTRES ESCOLARS
Superfície (m2):
2407 m2
Núm. Plantes
3 plantes
Període Activitat:
47,67 setmanes
Hores Especialista (hores/any): 105,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions
No hi haurà servei de neteja, només és realitzaran les hores indicades d'especialistes.

66
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

47
ESCOLA CAMÍ DEL MIG
Camí del Mig, 1-3
CENTRES ESCOLARS
2878 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 26 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

130 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 117,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

67
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

48
ESCOLA JOSEP MONTSERRAT
Josep Montserrat Quadrada, 3
CENTRES ESCOLARS
1327 m2
2 plantes
47,67setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 10 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

50 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 112,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

68
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

49
ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA
Passeig Ramon Berenguer III, 130
CENTRES ESCOLARS
3410 m2
3 plantes
47,67setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 26 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

135 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 135,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

69
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

50
ESCOLA CIRERA
Avinguda del Corregiment de Mataró, 67
CENTRES ESCOLARS
3349 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 25 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

125 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 118,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

70
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

51
ESCOLA ANGELA BRANSUELA
Ronda de Sant Oleguer, 76
CENTRES ESCOLARS
2965 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 25 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

125 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 117,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

71
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

52
ESCOLA VISTA ALEGRE
Ronda de Sant Oleguer, 91
CENTRES ESCOLARS
959 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 10 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

50 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 53,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

53
ESCOLA GERMANES BERTOMEU PRIMÀRIA
Colòmbia, 15
CENTRES ESCOLARS
2094 m2
4 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 15 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

75 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 70,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

54
ESCOLA GERMANES BERTOMEU PARVULARI
Ronda Pintor Estrany, 2
CENTRES ESCOLARS
461 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 5 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

25 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 32,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

55
ESCOLA ROCAFONDA
Tàrrega, 41
CENTRES ESCOLARS
3026 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 28 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

140 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 130,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

56
ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
Plaça dels Alocs, 1
CENTRES ESCOLARS
3998 m2
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 26 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

130 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 130,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

57
ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS
Josep Montserrat Quadrada, 11
CENTRES ESCOLARS
2686 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 25 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

125 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 166,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

58
ESCOLA CAMÍ DEL CROS
Ronda del Cros, 13
CENTRES ESCOLARS
3767 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 23,50 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

117,50 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 120,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

59
CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL LES AIGÜES
Ronda del Cros, 1
CENTRES ESCOLARS
2428 m2
1 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 25,50 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

127,50 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 129,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

60
ESCOLA MARTA MATA
Aristòtil, 23
CENTRES ESCOLARS
4.423 m2
3 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 21 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

105 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 134,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

61
ESCOLA JOAN COROMINES INFANTILI
Pascual Madoz, 22
CENTRES ESCOLARS
930 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 7 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

35 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 109,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

62
ESCOLA JOAN COROMINES PRIMÀRIA
Sant Pere, 4
CENTRES ESCOLARS
1796 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 15 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

75 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina
Hores Especialista (hores/any): 90,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

63
INSTITUT DE MIQUEL BIADA
Avinguda Puig i Cadafalch, 101-111
CENTRES ESCOLARS - INSTITUT
8411 m2
4 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Matins: 2:30 fins a les 14:00
Tardes: entre les 17:00 i les 22:00
Nocturn: a partir de les 22:00
De dilluns a divendres: 27 hores ordinàries
De dilluns a divendres: 13 hores nocturnes
200 hores/setmana
12 dies
Vestíbul, passadissos i escales de tot l’edifici tant del propi institut com de
l’antiga escola Universitària

Passar la mopa diàriament i fregar mínim dues vegades per setmana
Lavabos que estan oberts habitualment: Planta baixa i 2º planta edifici
Institut, tallers, pati, soterrani, 2ª i 3ª planta de l’antiga Escola Universitària,
lavabos de la zona de professorat.

Netejar els WC, els lavabos, fregar el terra i proveir de paper de water i
paper de mans. Zona professorat i planta baixa repassar al migdia.
Patis, tant el de dalt com el de sorra.

Escombrar els patis, buidar papereres i posar bosses noves. Netejar
l’escaleta d’accés als vestuaris dels nois.
Totes les aules tant de teoria, com d’ordinadors.

Terres (alternar mopa i fregona un mínim de dos cops per setmana)
netejar pissarres verdes i viledes, repassar taules i cadires,pantalla i
teclat de l’ordinador dels professors, buidar paperera de rebuig. No
buidar la paperera de paper
Tallers i laboratoris

Escombrar, passar fregona i netejar taules, taulells, piques, buidar
papereres.
Gimnàs, despatx i magatzem material Educació Física

Repàs del terra alternant mopa i fregona, buidar papereres i treure la
pols del mobiliari del despatx i dels aparells del gimnàs.
Vestuaris dels nois i de les noies

Netejar dutxes, repassar rajoles, netejar piques, miralls i water. Fregar el
terra.
Biblioteca
Treure la pols de prestatgeries taules i taulell de la bibliotecària,
repassar el terra alternant mopa i fregona mínim dues vegades a la
setmana, buidar papereres.
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Centre:
Tasques diàries:
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques període de vacances
escolars:

INSTITUT DE MIQUEL BIADA
Sala de conferències

Netejar taules i cadires, repassar el terra alternant mopa i fregona
mínim dues vegades a la setmana. buidar papereres.
Despatxos dels departaments, despatxos equip directiu, sala de professors,
sales de visita i reunió, secretaria, despatx informàtica, consergeria i
fotocopiadora

Treure la pols de taules i prestatgeries, repassar el terra alternant mopa i
fregona mínim dues vegades ala setmana, treure la pols de teclats i
pantalles dels ordinadors, buidar papereres.
Zona accés institut, façana principal

Escombrar i buidar papereres
Office

Netejar l’office i el microones.
Sala d’Actes edifici Biada

Repassar el terra alternant mopa i fregona, netejar escenari, sala de
control i zona control de llums, repassar escala accés exterior
Sala d’Actes edifici antiga Escola Universitària

Repassar el terra alternant mopa i fregona, netejar tarima, treure la pols
de cadires i taules.
Vestíbul, passadissos i escales de tot l’edifici tant del propi institut com de
l’antiga escola Universitària

Neteja a fons del terra, baranes i portes.
Lavabos, tots els que hi ha als dos edificis, tant els oberts sempre com els
només s’obren esporàdicament

Neteja a fons de rajoles, portes, parets, terra i finestres a més de piques
i Waters
Vestuaris

Neteja a fons de rajoles, portes, parets, terra, vidres i finestres a més de
piques i Waters
Aules normals

Aules, terra a fons, taules i cadires totes fregades, parets, pissarres,
vidres, finestres i persianes, (“lames”) i armaris, teclat i pantalla
ordinador profe.
Aules d’informàtica

Terra fregat a fons decantant els ordinadors, teclats, pantalles, taules,
cadires, pissarres, vidres i finestres i persianes (“lames”)
Tallers i laboratoris

Terres fregats a fons, taules, taulells, vidres i finestres.
Sala d’Actes Edifici Biada

Neteja a fons del terra tant de la platea com de l’escenari, quartet de
control, cadires, vidres i finestres
Sala d’Actes Edifici antiga Escola Universitària
Neteja a fons del terra, tarima, pissarra, pantalla i mobiliari
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Centre:
Tasques període de vacances
escolars:

INSTITUT DE MIQUEL BIADA
Despatxos dels departaments, despatxos equip directiu, sala de professors,
sales de visita i reunió, secretaria, despatx informàtica, consergeria i
fotocopiadora

Neteja a fons del terra, decantar els mobles i els ordinadors, netejar
finestres, persianes i mobiliari
Biblioteca

Mobiliari, taules, cadires i prestatgeries a fons, pantalles i teclats dels
ordinadors, vidres, finestres i persianes (“lames”)
Patis, tant el de dalt com el de sorra.

A fons terra del pati de dalt o pista.

Mantenir el pati de baix i l’escaleta d’accés al vestuari dels nois, nets al
llarg de l’estiu

Gimnàs, despatx i magatzem material Educació Física

Fregar a fons el terra, netejar mobiliari del despatx i del gimnàs,
finestres i vidres..
Tasques període de vacances
Sostres
escolars:

Repàs de sostres per treure teranyines i pols.
Hores Especialista (hores/any): 153,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Passar el rasclet pels sorrals.
Segons necessitats

Polir el vestíbul i aules, segons necessitats de cada centre.
Observacions

La nevera de l’office s’ha de netejar a fons cada 4 mesos.

Vidres del centre. L’empresa ha de disposar d’un sistema per netejar els vidres de les finestres corredisses
de les aules del centre.

La Sala d’Actes de l’institut és utilitzada alguns caps de setmana per entitats de la ciutat. En aquests casos
cal setmana cal acudir a netejar la mateixa Sala d’Actes i els lavabos de la zona del professorat abans de
les 7.30 hores del matí del dilluns perquè estiguin en condicions per començar la jornada del dilluns.

De Sant Joan al 23 o 24 de juliol, no hi ha alumnes però si part del professorat, l’equip directiu i el
PAS. Cal fer diàriament la zona del Hall, consergeria, recepció, fotocopiadora, despatxos equip directiu, sala
de professors i saletes de reunió, així com els lavabos de la zona de professorat.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

64
ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS
Mare de Deu de la Cisa, 80
CENTRES ESCOLARS - ENSENYAMENT D'ADULTS
600 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
De dilluns a divendres: 11:00 a 14:00
De dilluns a divendres: 3 hores/dia
15 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats















Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Netejar les pissarres.
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles
Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis
Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 80,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestral:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Netejar punts de llum
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

65
ESCOLA D'ADULTS CAN NOÉ
Poeta Punsola, 35
CENTRES ESCOLARS - ENSENYAMENT D'ADULTS
598 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
De dilluns a divendres: entre les 7:00 i les 11:00 i un repàs al migdia
De dilluns a divendres: 4 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

20 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats















Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Netejar les pissarres.
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles
Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis
Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 56,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestral:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Netejar punts de llum
Segons necessitats (entre 1 i 2

Neteja de teranyines
cops a l’any)

Neteja de tapisseries de cadire

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats

66
ESCOLA D'ADULTS ALARONA
Plaça de la Torre del Cogoll, 1
CENTRES ESCOLARS - ENSENYAMENT D'ADULTS
528 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
De dilluns a dissabte: 12:00 a 14:00
De dilluns a dissabte: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies














Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Netejar les pissarres.
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles
Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis
Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 40,00 hores/any
Tasques bimensuals/trimestral:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Netejar punts de llum
Segons necessitats (entre 1 i 2

Neteja de teranyines
cops a l’any)

Neteja de tapisseries de cadire

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats

67
CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT TRES ROQUES
Plaça del Canigó, 3
CENTRES ESCOLARS - ENSENYAMENT D'ADULTS
818 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE
De dilluns a divendres: 9:00 a 11:00
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies














Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Netejar les pissarres.
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles
Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis
Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 63,00 hores/any.
Tasques bimensuals/trimestral:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Netejar punts de llum
Segons necessitats (entre 1 i 2

Neteja de teranyines
cops a l’any)

Neteja de tapisseries de cadire

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

68
ESCOLA DE MÚSICA
Plaça Josep Moragues, 1, PB 1r
CENTRES ESCOLARS – ESCOLA DE MÚSICA
645,26 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
De dilluns a divendres:
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
10 hores/setmana
12 dies











Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Netejar les pissarres.
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles

Hores Especialista (hores/any): 33,00 hores/any.
Tasques bimensuals/trimestral:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Netejar punts de llum
Segons necessitats (entre 1 i 2

Neteja de teranyines
cops a l’any)

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

69
AULES CAN NOÉ II
Avinguda del Perú, 32
CENTRES ESCOLARS - ENSENYAMENT D'ADULTS
286,29 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Entre les 7:00 i les 11:00 i un repàs al migdia
4 hores/dia
20 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats















Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Netejar les pissarres.
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles
Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis
Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 33,00 hores/any.
Tasques bimensuals/trimestral:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Netejar punts de llum
Segons necessitats (entre 1 i 2

Neteja de teranyines
cops a l’any)

Neteja de tapisseries de cadire

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Diàriament (vestíbul, sala de
consultes i despatxos)

Diàriament (lavabos)

Setmanalment (sales d’actes)

Setmanalment (escales,
passadís, vestíbul i dependències
de serveis)
Quinzenalment (ascensors):

70
CAN PALAUET
Palau, 32
CENTRE CULTURAL
1865 m2
3 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
L'horari del servei serà entre les 6:00 i les 11:00.
De dilluns a divendres: 3 hores/dia
15,00 hores/setmana
12 dies






















Quinzenalment (compactes):



Segons necessitats





Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes, els vidres i les finestres amb baieta i/o productes
adequats.
Netejar amb baieta el mobiliari i complements.
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.
Reposar el paper higiènic
Netejar les portes amb baieta
Netejar el mobiliari i complements amb productes adequats.
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes, els vidres i les finestres amb baieta i/o productes
adequats.
Netejar amb baieta el mobiliari i complements.
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa
Netejar les portes i les parets amb baieta
Netejar amb baieta el mobiliari i complements
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Netejar les portes, els miralls i les parets amb baieta i/o productes
adequats
A la segona planta hi ha els compactes amb l’arxiu definitiu, aquest espai
s’haurà, treure la pols dels prestatges, escombrar, fregar el terra (inclòs els
carrils) i buidar les papereres.
Escombrar i fregar les terrasses i els patis interiors.
Netejar les prestatgeries de l’arxiu amb baieta i/o productes adequats.
Netejar a fons amb baieta totes les prestatgeries dels arxius.

Hores Especialista (hores/any): 45,00 hores/any.
Segons necessitats
 Netejar vidres de les portes, de les cartelleres i de les finestres interiors i
exteriors.
 Netejar vidres de les finestres de l’arxiu i claraboies del distribuïdor de
planta baixa.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

71
OFICINA DIRECCIÓ DE CULTURA
Sant Josep, 9
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

720 m2
2 planta
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 7:00 a 9:00
De dilluns a divendres: 4 hores/dia
20 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:
Tasques semestrals:
Segons necessitats













Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Fregar taules
Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis
Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 55,00 hores/any.
Tasques bimensual/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació
Tasques semestrals:

Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques setmanals:

72
CAN MARFÀ (ESPAI FIGURES)
Colon, 69
CENTRE CULTURAL
52 setmanes
UN DIA A LA SETMANA. DILLUNS
Dimarts: de 16:00 i les 18:00
Dimarts: 2 hores.
2 hores/setmana
Espais figures, sales i sala de reunions.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes, els vidres i les finestres amb baieta i/o productes
adequats..

Netejar amb baieta el mobiliari i complements.
Lavabos i dutxes.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.

Reposar el paper higiènic

Netejar les portes amb baieta

Netejar el mobiliari i complements amb productes adequats.
Entrada, passadís, i dependències de serveis.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes i les parets amb baieta

Netejar amb baieta el mobiliari i complements.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/mes):
Tasques setmanals:

73
FONS MIRALLES D’ART
Passatge de Ca l’Ymbern, a 1r
CENTRE CULTURAL
1
52 setmanes
UN COP AL MES. DIMECRES
Dimecres: d’11 a 12
Dimecres: 1 hora.
1 hora/mes
Sales.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Treure la pols als mobles
Lavabos i dutxes.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar miralls amb productes adequats.

Reposar el paper higiènic

Netejar amb productes adequats totes les prestatgeries de llibres.

Engegar l’aixeta de l’aigua calenta durant 3 minuts
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

74
BIBLIOTECA POMPEU FABRA
Plaça Occitània s/n
BIBLIOTECA

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:

2650 m2
3 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS
L'horari del servei serà pel matí i per la tarda de dilluns a divendres.
I pels matins els dissabtes.
De dilluns a divendres: 5,00 hores
Dissabtes: 4,00 hores.
29,00 hores/setmana
12 dies

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Sales de lectura:

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes.
Netejar el mobiliari i complements i totes les llibreries.
Oficines i sales de reunions:
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes.
Netejar el mobiliari i complements.
Lavabos i sala de descans del
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
personal:
Desinfectar els sanitaris amb productes adequats.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.
Reposar el paper higiènic.
Netejar les portes.
Netejar amb baieta el mobiliari i complements.
Escales, passadís, vestíbul i
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
dependències de serveis:
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes i les parets.
Netejar el mobiliari i complements.
Netejar totes les llibreries.
Ascensor:
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Netejar les portes, els miralls i les parets amb productes adequats.
Tasques semestrals:
Netejar per sota les prestatgeries de llibres, buidant i movent les
prestatgeries
Segons necessitats

Netejar amb productes adequats totes les prestatgeries de llibres.
Hores Especialista (hores/any): 151,00 hores/any.
Tasques semestrals:

Netejar vidres de les vidrieres de les façanes laterals.

Netejar els vidres dels panells fotovoltaics de la façana i coberta.
Segons necessitats

Netejar vidres de les portes, de les cartelleres i de les finestres interiors i
exteriors.

Netejar els paviments del vestíbul i sales de lectura amb la màquina
d’alta velocitat
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

75
BIBLIOTECA ANTONI COMAS
Enric Prat de la Riba, 110
BIBLIOTECA

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:

2081 m2
2 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: 5,00 hores
Dissabtes: 4,00 hores.
29,00 hores/setmana
12 dies

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Sales de lectura:

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes.
Netejar el mobiliari i complements i totes les llibreries.
Oficines i sales de reunions:
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes.
Netejar el mobiliari i complements.
Lavabos i sala de descans del
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
personal:
Desinfectar els sanitaris amb productes adequats.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.
Reposar el paper higiènic.
Netejar les portes.
Netejar amb baieta el mobiliari i complements.
Escales, passadís, vestíbul i
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
dependències de serveis:
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes i les parets.
Netejar el mobiliari i complements.
Netejar totes les llibreries.
Ascensor:
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Netejar les portes, els miralls i les parets amb productes adequats.
Tasques semestrals:
Netejar per sota les prestatgeries de llibres, buidant i movent les
prestatgeries
Segons necessitats

Netejar amb productes adequats totes les prestatgeries de llibres.
Hores Especialista (hores/any): 130,00 hores/any.
Tasques semestrals:

Netejar vidres de les vidrieres de les façanes laterals.

Netejar els vidres dels panells fotovoltaics de la façana i coberta.
Segons necessitats

Netejar vidres de les portes, de les cartelleres i de les finestres interiors i
exteriors.

Netejar els paviments del vestíbul i sales de lectura amb la màquina
d’alta velocitat
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

76
CAN SERRA MUSEU DE MATARÓ
Carreró, 17
CENTRE CULTURAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

906 m2
3 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 9.00 a les 12:00
De dilluns a divendres: 3,00 hores/dia
15,00 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Sales d’exposicions.

Oficines, sala de reunions, sales
de treball i sales de reserva.

Lavabos.

Entrada, vestíbul, escales, i
dependències de serveis.

Ascensor:
Quinzenalment
(Pl. dels Corrals)

Segons necessitats




























Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar el mobiliari i complements.
Netejar vidres de les portes
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar el mobiliari i complements
Netejar vidres de les portes
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.
Reposar el paper higiènic
Netejar les portes.
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Netejar les portes i les parets
Netejar el mobiliari i complements.
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Netejar les portes, els miralls i les parets amb productes adequats.
Netejar les portes.
Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..
Reposar el paper higiènic
Netejar amb productes adequats totes les prestatgeries de llibres.

Hores Especialista (hores/any): 10,00 hores/any.
Segons necessitats

Netejar vidres de les cartelleres i de les finestres interiors i exteriors.

Netejar les portes, els vidres i les finestres amb productes adequats..
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):

77
CAN MARFÀ MUSEU TEXTIL
Passatge de Can Marfà, 1
CENTRE CULTURAL
2.093,05 m2
3 plantes
52 setmanes
DE DIVENDRES A DIUMENGE
Dimecres i de divendres a diumenge: A partir de les 7:00
2,5 hores/dia
10 hores/setmana

Neteja ordinària
Tasques setmanals

lavabos públics de les 3 plantes
zones de circulació del públic: vestíbuls, passadissos, ascensor, escales
i baranes

espais exposició: terres, plataformes màquines, “vitrines- taula” de
Planta baixa, planta 1 i planta 2 ..
Tasques mensuals.

vidres façana pl. baixa ( plaça c. Colom i passatge can Marfà)

terres i superfícies de treball tècnic i magatzem de col·leccions de la
planta 2

portes i vidres ascensor

vidres de les vitrines amb maniquins planta 1 i planta 2

vidres baixos de la “paret-vitrina” planta 2
Tasques semestrals

espais de magatzem i circulació interns (escala B, magatzems pl. 1 i pl.
2)

mobiliari ( taules i cadires) espai didàctic, bancs i seients pl. 1 i pl. 2
Ascensor:

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Netejar les portes, els miralls i les parets amb productes adequats.
Hores Especialista (hores/any): 126 hores/any.
Segons necessitats

vidres de façana c/. Colom i vidres exteriors 2ª i 3ª planta

mampares tèxtils finestres pl. baixa, planta 1, planta 2 ( aspiració)

vidres alts de la “paret – vitrina” de la planta 2

altres neteges especials (a determinar).
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

78
CA L'ARENAS MUSEU DE MATARO
Argentona, 64
CENTRE CULTURAL
601 m2
2 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: entre les 9:00 i les 12:00
1,5 hores/dia
7,50 hores/setmana
12 dies
Sales d’exposicions.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar el mobiliari i complements.
Sales d’actes.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar el mobiliari i complements.
Oficines, sala de reunions, sales de treball de l’arxiu i sales de consulta.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar el mobiliari i complements.
Lavabos.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.

Reposar el paper higiènic

Escales, passadís, vestíbul i dependències de serveis (zona de reserva).

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.
Tasques setmanals:
Ascensors:

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Netejar les portes, els miralls i les parets amb baieta i/o productes
adequats.
Segons necessitats

Netejar les prestatgeries de la zona de reserva amb baieta i/o productes
adequats.
Hores Especialista (hores/any): 24 hores/any.
Segons necessitats

Netejar vidres de les portes, de les cartelleres i de les finestres interiors i
exteriors

Netejar vidres de les finestres i del lluernari del distribuïdor de planta
baixa.
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

79
TEATRE MONUMENTAL
La Riera, 169
CENTRE CULTURAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):

1959 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE
L'horari del servei serà pel matí, tarda o nit, en funció de les activitats
programades
De dilluns a diumenge 4 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):

28 hores/setmana

Neteja ordinària
Neteges en dies de pre-funció o
funció:

Platea i amfiteatre:

Netejar els paviments de saipolam amb mopa humida amb gassa.

Escombrar i fregar amb productes neutres els altres paviments.

Treure la pols i les taques a les parets.

Netejar els aplics lluminosos i els extintors.

Netejar amb productes adequats els materials inoxidables de les portes
d’accés.

Netejar amb productes adequats les baranes.

Netejar els vidres dels armaris de les BIE.
Espai d’accés del públic, vestíbuls i entrada.

Escombrar i fregar amb productes neutres els paviments.

Buidar i netejar les papereres i els cendrers.

Netejar el mobiliari i els complements.

Netejar la pols i les taques de les parets.

Netejar els aplics lluminosos i els extintors.
Lavabos públics.

Escombrar i fregar amb productes neutres els paviments.

Desinfectar amb productes adequats tots els sanitaris.

Buidar i netejar les papereres i contenidors higiènics de brossa.

Netejar els miralls i les parets amb productes adequats.

Netejar amb baieta totes les portes.

Reposar el paper higiènic.
Camerinos.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar els miralls i les parets amb productes adequats.
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Centre:
Neteges en dies de pre-funció o
funció:

Neteges en dies sense funció:

Neteges en dies sense funció
(Setmanals):

Neteges en dies sense funció
(Mensuals):

Tasques semestrals:

TEATRE MONUMENTAL
Camerinos.

Netejar totes les portes.

Reposar el paper higiènic.
Taquilla

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Netejar amb neteja-vidres tots els vidres.

Buidar i netejar la paperera.

Netejar el mostrador.
Infermeria i despatx.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes i les parets.

Netejar el mobiliari i els complements.
Escales i passadissos interiors.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.
Pis: despatx, sala de reunions, lavabo i dutxa, vestuari del personal.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar els miralls i les parets amb productes adequats.

Netejar les portes.

Netejar el mobiliari i els complements.

Reposar el paper higiènic.

Neteja nevera i microones
Cabines de cinema i controls so i llum.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes i les parets.

Reposar el paper higiènic.

Decapar, escombrar i segellar amb cera antilliscant els paviments del
vestíbul.

Decapar, escombrar i segellar amb cera antilliscant els paviments de
saipolam de platea
Butaques de la platea i amfiteatre.

Treure la pols i les taques de les tapisseries i dels suports.

Treure les taques de xiclets amb productes adequats.

Hores Especialista (hores/any): 88 hores/any.
Quinzenalment

Netejar els vidres de les vidrieres grans del vestíbul.
Segons necessitats

Netejar vidres de les portes, de les cartelleres i de les finestres interiors i
exteriors.

Netejar i passar l’aspirador a les catifes.

Netejar els vidres de les vidrieres grans del vestíbul.

Renovar el tractament del saipolam de la platea amb líquid antilliscant.

Netejar el paviment del vestíbul amb la màquina d’alta velocitat.

Netejar escenari segons indicacions del personal del teatre.

Netejar escales i galeries del telar.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

80
AULA DE TEATRE I DANSA
Meléndez Valdés, 2
CENTRE CULTURAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

382 m2
2
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: pel matí entre les 7:00 i les 10:00
2,50 hores/dia
12,5 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Segons necessitats

Aules

Escombrar els paviments de parquet i passar mopa amb líquid.

Netejar les portes i les parets.
Oficines i sales de reunions.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar el mobiliari i complements.
Lavabos, vestidors i dutxes.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.

Reposar el paper higiènic.

Netejar les portes.
Escales, passadís, vestíbul i dependències de serveis.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes i les parets.

Netejar el mobiliari i complements.
Ascensor

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Netejar amb productes adequats les portes, els miralls i les parets.

Escombrar i fregar les terrasses i els patis interiors.

Hores Especialista (hores/any): 19 hores/any.
Segons necessitats

Netejar vidres de les portes, de les cartelleres i de les finestres interiors i
exteriors.

Escombrar i fregar les terrasses i els patis interiors.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Bossa d’hores anual
Hores Especialista (hores/any):

81
NAU CAN GASSOL (CENTRE ARTS ESCÈNIQUES)
Plaça de la Pepa Maca, 15
CENTRE CULTURAL
537,1 m2
1
47,67 setmanes
SEGONS NECESSITATS
Bossa d'hores segons necessitats.
300 hores/any
24 hores/any

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

82
CLOS ARQUEOLÒGIC
Avinguda Lluís Companys, 95
CENTRE CULTURAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):

43 m2
1
52 setmanes
UN DIA A LA SETMANA. DILLUNS
Dimarts: de 10:00 a 11:00
Dimarts: 1 hora/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Tasques setmanals:

1 hora/setmana
Lavabos.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.

Reposar el paper higiènic

Netejar el mobiliari i complements amb productes adequats.
Entrada, escales i dependències de serveis.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes i les parets (netejar la porta d’entrada quinzenalment).

Netejar amb baieta el mobiliari i complements.
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

83
MASIA BOET
Francesc Layret, 75
CENTRE CULTURAL

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Hores Operari (hores/dia):

764 m2
2
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: entre les 9.00 i les 11:00
Dimarts, dijous, divendres : 1 hora
Dilluns i dimecres: 2 hora

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

7 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques setmanals:

Oficines, sala de reunions, sales de treball i laboratori.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes, els vidres i les finestres amb productes adequats..

Netejar el mobiliari i complements.
Lavabo.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Desinfectar els sanitaris amb productes adequats..

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les parets i els miralls amb productes adequats.

Reposar el paper higiènic

Netejar les portes.

Netejar el mobiliari i complements amb productes adequats.
Entrada, passadís, i dependències de serveis.

Escombrar i fregar els paviments amb productes neutres.

Buidar i netejar les papereres i els contenidors higiènics de brossa.

Netejar les portes i les parets.

Netejar amb baieta el mobiliari i complements

Hores Especialista (hores/any): 50 hores/any
Segons necessitats

Netejar vidres de les portes i de les finestres interiors i exteriors
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

84
OFICINES DIRECCIÓ D’ESPORT
Sant Cugat, 169
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

241 m2
1 planta
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: a partir de les 15:00
De dilluns a divendres: 1,5 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

7,5 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats














Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc i sabó.
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles
Netejar pica i microones de l’ofice
Aspirar les estores de l’entrada de l’edifici
Neteja de teranyines

Hores Especialista (hores/any): 45 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar llum de sostres

Netejar punts de llum
Segons necessitats

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

85
POLIESPORTIU EUSEBI MILLAN (pavelló interior i pista exterior coberta)
Sant Cugat, 146
CENTRE ESPORTIU
2.730,00 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE EXCLÒS FESTIUS
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
De dilluns a dissabte: 4,00 hores/dia
Dissabte i diumenge: 3,50 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

27,50 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Neteja portes d'accés
Escombrar i fregar el terra
Buidar papereres (fer recollida selectiva)
Treure la pols de la zona de consergeria (taules, arxius, ordinador,
prestatges)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…(especial atenció a la zona de vestuaris i dutxes)

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Escombrar les grades
OBSERVACIONS
 Vestidors i lavabos s’han de netejar a fons abans de le 2/4 de 9 matí.
(rajoles parets, desinfecció dutxes, papereres, lavabos, miralls i portes i
terres.
 Els wc del vestíbul s'han de netejar durant el matí
 Les escales d'accés a les grades s'han de netejar durant el matí
 Grades: dilluns a divendres pels matins. Dissabtes a partir de les 22h
 Pista sintètica: divendres al matí i dissabtes a partir de les 22h. Neteja a
fons (fregar).
Tasques setmanals (s’han de

Netejar i desinfectar parets i rajoles
realitzar dilluns i dimecres):

Netejar parets

Netejar vidres de portes i finestres d'exterior i interiors

Netejar escales d'accés a les grades
Hores Especialista (hores/any): 275 hores/any
3 HORES SETMANALS I 2 HORES CADA 15 DIES A LA PISTA EXTERIOR DE
Periodicitat:
CIMENT
Horari de neteja:
Cada DIJOUS al matí es passarà la màquina per la pista sintètica
Tasques mensuals:

Neteja de vidres
Tasques trimestrals:

Netejar llum de sostres

Netejar aparells d’il·luminació

Netejar punts de llums
Tasques anuals:

Neteja vidres difícil accés
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

86
POLIESPORTIU TERESA MARIA ROCA
Terrassa, 33
CENTRE ESPORTIU
3.109,00 m2
2 plantes
48,5 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE EXCLÒS FESTIUS
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
De dilluns a divendres: 6,00 hores/dia
Dissabte i diumenge: 6,50 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

43,00 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Neteja portes d'accés
Escombrar i fregar el terra
Buidar papereres (fer recollida selectiva)
Treure la pols de: consergeria(taules, arxius, prestatges) i radiadors
dels vestidors

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…(especial atenció a la zona de vestuaris,dutxes, infermeria i
magatzems)

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Escales d'accés a les grades

Escombrar les grades
Tasques setmanals:

Netejar i desinfectar parets i rajoles dels vestidors

Netejar espai de gimnàs

Netejar vidres de portes exteriors i interiors

Fregar pista parquet ( eliminar resina) 5 hores dimarts i divendres

Neteja ascensors (interior i exterior).
Hores Especialista (hores/any): 275 hores/any
Periodicitat:
5 HORES SETMANALS
Horari de neteja:
Cada DIMARTS I DIVENDRES al matí es passarà la màquina per la pista de
parquet
Tasques mensuals:

Neteja de vidres de finestres passadís vestidors, wcs (interior i exterior)
Tasques trimestrals:

Netejar llum de sostres

Netejar aparells d’il·luminació

Netejar punts de llum
Tasques anuals:

Neteja vidres de difícil accés i lames externes(es necessita grua)

Neteja llums pista de difícil accés
OBSERVACIONS
Per netejar el terra s’ha d’utilitzar un producte antiresina BONA
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

87
POLIESPORTIU EUSKADI
Plaça Flandes, 1
CENTRE ESPORTIU
3.546,00 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE EXCLÒS FESTIUS
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
De dilluns a divendres: 6,00 hores/dia
Dissabtes i diumenges: 6,50 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

43,00 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Neteja portes d'accés
Escombrar i fregar el terra
Buidar papereres (fer recollida selectiva)
Treure la pols de: consergeria(taules, arxius, prestatges) i radiadors dels
vestidors

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…(especial atenció a la zona de vestuaris,dutxes, infermeria i
magatzems)

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Escales d'accés a les grades

Escombrar les grades

Neteja part de gimnàstica (magnèsia, aparells
Tasques setmanals:

Netejar i desinfectar parets i rajoles dels vestidors

Netejar vidres de portes i finestres d'exterior i interiors

Fregar pista 4 hores dijous o divendres dia (màquina)

Especial neteja canals de recollida aigua dutxes

Neteja ascensor (interior i exterior)
Hores Especialista (hores/any): 165 hores/any
Periodicitat:
3 HORES SETMANALS
Horari de neteja:
Cada DIMARTS al matí es passarà la màquina per la pista sintètica
Tasques mensuals:

Neteja de vidres de finestres i altres graderies
Tasques trimestrals:

Netejar llum de sostres

Netejar parells d’il·luminació

Netejar punts de llum
Tasques anuals:

Neteja vidres de difícil accés (es necessita grua)
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

88
POLIESPORTIU JAUME PARERA I PISTA DE CIRERA
Avinguda Corregiment, 70
CENTRE ESPORTIU
3.389,00 m2
2 plantes
48,5 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE EXCLÒS FESTIUS
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
De dilluns a dissabte: 3,50 hores/dia
Diumenge: 3 hores/dia
24,00 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Neteja portes d'accés
Escombrar i fregar el terra
Buidar papereres (fer recollida selectiva)
Treure la pols de la zona de consergeria (taules, arxius, ordinador,
prestatges)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes… (especial atenció en la zona de vestuaris i dutxes)

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Escales d'accés a les grades

Escombrar les grades

Netejar wc de la pista de Cirera
Tasques setmanals (s’han de

Netejar rajoles de parets i desinfecció dutxes
realitzar dilluns al mati):

Neteja i desinfecció a fons del urinaris, lavabos i wc

Escombrar i fregar passadissos exteriors de la pista

.graderies fixes, fregar i netejar seients i graderia plegable

Escombrar i fregar la pista
Observacions:
Els dissabtes a partir de les 22h, neteja de grades, passadissos, vestidors,
lavabos i pista
Atenció a la graderia plegable, també els dilluns cal netejar-la per tornar-la a
plegar durant la setmana
Hores Especialista (hores/any): 165 hores/any
Periodicitat:
2 HORES SETMANALS I 1 HORA SETMANAL A LA PISTA DE CIRERA
Horari de neteja:
Un cop a la setmana DILLUNS al matí es passarà la màquina per la pista de
mosaic I DE LA PISTA DE CIRERA TAMBÉ DE MOSAIC
Tasques mensuals:

Neteja de vidres
Tasques trimestrals:

Netejar llum de sostres

Netejar aparells d’il·luminació

Netejar punts de llum
Tasques anuals:

Neteja vidres difícil accés
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Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

89
POLIESPORTIU JOSEP MORA
Passatge Carles Padrós, 12
CENTRE ESPORTIU
3.710,00 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE EXCLÒS FESTIUS
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
De dilluns a diumenge 3,00 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

21,00 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals (s’han de
realitzar dilluns al mati):

Observacions:

Neteja portes d'accés
.escombrar i fregar el terra
Buidar papereres (fer recollida selectiva)
Treure la pols de la zona de consergeria (taules, arxius, ordinador,
prestatges)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes…(especial atenció a la zona de vestuaris i dutxes)

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Escales d'accés a les grades

Escombrar les grades

Netejar passadís d’accés a pista del Casal des del Palau Mora

Neteja pista de ciment de la pista del Casal (escombrar, fregar)

Netejar rajoles de parets i desinfecció dutxes

Neteja i desinfecció a fons dels urinaris, lavabos i wc

Netejar portes

Escales d'accés a les grades, escombrar i fregar
Els dissabtes a partir de les 22h, neteja de grades, passadissos, vestidors,
lavabos i pista





Hores Especialista (hores/any): 110 hores/any
Periodicitat:
2 HORES SETMANALS
Horari de neteja:
Un cop a la setmana al matí es passarà la màquina per la pista de parquet
Tasques mensuals:

Neteja vidres portes accés i de vestidors

Neteja del gimnàs de sota grada
Tasques trimestrals:

Netejar llum de sostres

Netejar parells d’il·luminació

Netejar punts de llum
Tasques anuals:

Neteja dels vidres difícil accés
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

90
ESTADI D'ATLETISME
Carretera de Cirera, s/n
CENTRE ESPORTIU
379 m2
1 planta
52,00 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE EXCLÒS FESTIUS
El servei es realitzarà de dilluns a divendres a partir de les 22.30 i els dissabtes
a partir de les 14:00
De dilluns a dissabte: 2,00 hores/dia
Diumenge: 1,5 hores/dia
13,50 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:







Tasques setmanals (s’han de
realitzar dilluns al mati):








Neteja la zona d’accés a l’estadi
Escombrar i fregar el terra del gimnàs, vestidors, consergeria i w.c.
públics
Buidar papereres (fer recollida selectiva)
Treure la pols de la zona de consergeria (taules, arxius, ordinador,
prestatges)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes… (especial atenció en la zona de vestuaris i dutxes)
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar aparells del gimnàs
Netejar parets i desinfecció dutxes dels vestidors
Neteja i desinfecció a fons del urinaris, lavabos i wc (els dels vestidors i
els públics)
Netejar torre de control
Netejar aparells control accés (consergeria)
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

91
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL COBERTA DE CERDANYOLA
ESTADI, 5
CENTRE ESPORTIU
2.000,00 m2
1 planta
50 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGE EXCLÒS FESTIUS
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
Hores Operari (hores/dia):
De dilluns a diumenge: 1,00 hores/dia (de 7 a 8 h del mati)
Hores Operari (hores/setmana):
7 hores/setmana
Festius (dies/any):
12 dies
Hores Especialista (hores/any): 55 hores/any
Periodicitat:
2 HORES cada 15 dies a la pista de ciment
Horari de neteja:
Els DIJOUS al matí es passarà la màquina d’12 a 14 hores (cada 15 dies)
Tasques diàries:

Neteja portes d'accés

Escombrar el terra de la pista i passadissos de ciment

Buidar papereres

Netejar i desinfectar wc, aixetes, lavabos, piques miralls

Netejar la font pública

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
OBSERVACIONS
 Fer la neteja abans de les 8’00 h del matí.
Tasques setmanals (s’han de

Fregar la pista i passadissos ciment
realitzar dilluns i dijous):
 Netejar magatzem
Tasques trimestrals:
Tasques anuals:




Netejar punts de llum zona wc
Netejar bigues i punts de llum del sostre pista
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:
Observacions:

92
GIMNÀS CASAL DE JOVES
Passatge Carles Padrós, 10
CENTRE ESPORTIU
360 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
De dilluns a dissabte: 2 hores/dia
12,00 hores/setmana
12,00 dies












Hores Especialista
(hores/any):
Periodicitat:
Horari de neteja:
Tasques trimestrals:

Neteja portes d'accés i accés els vestuaris
Escombrar i fregar el terra
Buidar papereres (fer recollida selectiva)
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls,
dutxes… (especial atenció en la zona de vestuaris i dutxes)
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Netejar aparells gimnàs
Mirall sala gimnàs
Netejar rajoles de parets i desinfecció dutxes
Neteja i desinfecció a fons del urinaris, lavabos i wc
Després de les èpoques de vacances, s'haurà de preveure fer una
neteja de les instal·lacions una setmana abans d'obrir-les. Es facilitarà
calendari anual.
Les neteges han de realitzar-se de dilluns a dissabte durant el matí

110 hores/any
2 HORES SETMANALS
Un cop a la setmana al matí es passarà la màquina per la pista de parquet

Netejar llum de sostres

Netejar vidres finestrals de la pista

Netejar aparells d'il·luminació

Netejar punts de llum
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FITXA D'EDIFICI

93
VELODROM, PISTA DE CICLISME, PISTA POLIESPORTIVA I GIMNÀS DE
Centre:
BOXA
Adreça:
Avinguda Velòdrom, 35
Tipologia centre:
CENTRE ESPORTIU
Superfície (m2):
284 m2
Període Activitat:
49 setmanes
Horari de funcionament
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Horari de neteja.
El servei es realitzarà fora de les hores de funcionament del centre.
Hores Operari (hores/dia):
De dilluns a divendres: 2,00 hores/dia
Hores Operari (hores/setmana): 10,00 hores/setmana
Festius (dies/any):
12,00 dies
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques mensuals:
Tasques trimestrals:
Observacions:

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Tipologia centre:
Horari de funcionament:
Horari de neteja:
Bossa d’hores anual















Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls, dutxes
(especial atenció en la zona de vestuaris i dutxes, i de vestidors i dutxes
de l’espai de boxa)).
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper.
Escombrar les grades.
Netejar rajoles de parets i desinfecció dutxes.
Neteja i desinfecció a fons del urinaris, lavabos i wc.
Neteja gimnàs boxa: ring i espai de l’entrada
Escombrar i fregar la pista
Graderies, fregar i netejar
Neteja portes d'accés.
Buidar papereres i cendrers (fer recollida selectiva).
Treure la pols, taules arxius, prestatges, despatxos consergeria

CENTRES ESPORTIUS
CENTRES ESPORTIUS
SEGONS NECESSITATS
Bossa d'hores segons necessitats.
50 hores
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

Hores Operari (hores/dia):

94
PISCINA
Avinguda Velòdrom, 25
CENTRE ESPORTIU
1.115,00 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE
L'horari del servei serà pel matí de 7:00 a 11:00 i per la tarda de 16:00 a 20:00 de
dilluns a divendres.
L'horari del servei nocturn serà a partir de les 22:00 de dilluns a divendres
El dissabte l'horari del servei serà a partir de les 14:00 o hora en que acabi
l’activitat esportiva
De dilluns a divendres: 9:00 hores ordinàries
De dilluns a divendres: 8 hores nocturnes
Dissabtes: 9 hores ordinàries

Hores Operari (hores/setmana): 94 hores/setmana
Festius (dies/any):
12,00 dies.
Neteja ordinària
Tasques diàries

Fora del horari d’obertura i en horari de funcionament de d’instal·lació:
Vestíbul i passadissos:

Escombrar i fregar el terra

Buidar papereres

Netejar lavabos públics sota la grada

Netejar vidres de les portes d'accés, corredissa i grades
Vestidors adaptats planta baixa:

Netejar i desinfectar el terra

Netejar WC, lavabos i mobiliari dutxa

Buidar papereres (recollida selectiva)

Netejar canviadors i armaris individuals

Restituir sabó de mans, paper higiènic i tovallons de paper

Netejar miralls i altres complements
Zona pediluvis i escala entre vestidors i piscina:

Netejar i desinfectar terra
Vestidors i dutxes generals:

Netejar i desinfectar el terra

Netejar i desinfectar la zona de les dutxes i els WC

Restituir sabó de mans, paper higiènic i tovallons de paper

Buidar papereres (recollida selectiva)
Vestíbul de miralls:

Buidar papereres

Escombrar i fregar el terra

Netejar miralls
Terrassa

Escombrar
Pileta

Netejar i desinfectar la sauna desmuntant i muntant bancs sense utilitzar
mànega ni producte perfumat

Buidar papereres

Netejar i desinfectar el terra, les canals i els bancs

Netejar els WC
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Tasques setmanals:


Netejar els difusors d’aire
Sala de fitness i Sala d’estiraments

Netejar el mirall, les màquines de fitness, el mobiliari i l'habitació de les
peses

Netejar i desinfectar el terra

Escombrar pati interior
Escala gris:

Escombrar i fregar el terra
Planta baixa

Mantenir nets els WC i els lavabos
Vestidors: masculí, femení i adaptats

Mantenir nets els vestidors i dutxes

Netejar amb detergent els WC

Netejar els armaris individuals i de grup

Netejar els miralls

Buidar papereres de vestidors i vestíbul de miralls

Restituir sabó de mans, paper higiènic i tovallons de paper
Escales d'accés a piscina

Mantenir netes les escales i els pediluvis
Vestíbul de miralls

Repassar els miralls
Sala de fitness i Sala d’estiraments

Mantenir-los nets
Escala gris

Mantenir neta l'escala
A fer entre les 6:45 i les 9:00 h
Recepció

Netejar el taulell i els complements
Dilluns i dimecres
Zona de monitors

Escombrar, fregar, buidar papereres (recollida selectiva) i netejar
mobiliari
Dilluns, dimecres i divendres
Passarel·la

Escombrar i fregar el terra
Dimarts i dijous
Oficina

Escombrar, fregar, buidar papereres (recollida selectiva) i netejar
mobiliari

Netejar WC
Feines a fer entre 6:45 a 9:00 h.
Recepció i Grades:

Netejar el mobiliari, la porta i les estores

Escombrar (triar dia en funció de l'activitat
Fora del horari de funcionament de les instal·lacions:
Vestíbul i passadissos:

Netejar portes de recepció
Vestíbul de miralls:

Treure la pols dels extintors i portes i armaris
En horari de funcionament de les instal·lacions
Pileta:

Netejar i desinfectar el material de cursets

Netejar i desinfectar gandules i altre material
Vestidors: masculí, femení i adaptats

Mantenir netes les rajoles de les diferents àrees
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Tasques quinzenals:

Tasques mensuals:

Tasques bimensuals:
Tasques trimestrals:

Hores Especialista
(hores/any):
Tasques mensuals:
Tasques trimestrals:
Tasques semestrals:
Tasques anuals:

Tasques bianuals:
Servei de neteja a l’inici de
temporada

Observacions importants.

Dependències de sota la piscina petita

Escombrar, fregar el terra i buidar papereres (recollida selectiva)
Vestidors i dutxes generals

Netejar amb desincrustant les parets de la zona de les dutxes
Vestidors adaptats planta baixa:

Netejar rajoles de les parets
Zona pediluvis i escala entre vestidors i piscina:

Netejar les parets i el sostre
Fora de l’horari d’obertura de la instal·lació
Pileta

Netejar parets, portes, dalt de la sauna i altres elements

Netejar i desinfectar sureres
En horaris de funcionament de la instal·lació
Vestíbul de miralls

Netejar parets, sostres, portes a fons i guies de les portes
Feines a fer entre 6:45h i 9:00 h
Passarel·la

Netejar la barana
Oficina

Netejar habitació de material, vidres i portes.
Grades

Fregar
Fora de l'horari d'obertura de la instal·lació
Terrassa

Fregar el terra amb detergent i netejar les portes de metall
Escala gris:

Netejar les parets i les portes
144,90 hores/any
Planta baixa, vestidors generals i adaptats, escales d'accés

Netejar els vidres de les finestres
Zona de monitors

Netejar parets i finestres.
Pileta

Netejar els vidres de grades per dintre (gener/agost)
Gimnàs i sala de bicicletes

Segellar el terra
Vestíbul

Abrillantar el terra
Oficina i zona de monitors

Netejar a fons el mobiliari i la cortina gradolux.
Pileta

Netejar els vidres de grades per fora i els de la vidriera del parc per fora i
dins

Es farà un neteja general que inclou tots els aspectes anteriorment
indicats a fi de tenir la instal·lació a punt per la temporada. S’aprofitarà
aquest moment per fer els tractament de terres i una de les neteges de
vidres interiors de grades.

Quan hi hagi personal de la Direcció d’Esports treballant, la neteja es
podrà fer en horari de tarda per evitar coincidir.

S’ha de complir el Decret pel qual s’estableixen les normes sanitàries
aplicables a piscines d’ús públic, del qual deriva el pla de neteja i
desinfecció de totes les instal·lacions, que haurà de presentar l’empresa
adjudicatària del servei de neteja.

Cal utilitzar productes biodegradables que netegin, desinfectin en
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profunditat i actuïn sobre fongs, llevats i virus.
Cal presentar la fitxa de seguretat dels productes que s’utilitzin tal com
s’estableix al programa d’autocontrol de la instal·lació.
Sempre s’utilitzaran els productes seguint les indicacions de la seva
etiqueta pel que fa a dosis i normes de seguretat, i mai es mesclaran
productes.
No es podrà utilitzar lleixiu, amoníac ni salfumant sota cap concepte.
Tampoc es podrà utilitzar l’aigua dels vasos per netejar
S’haurà de presentar el pla de neteja, que haurà de tenir el vistiplau del
Servei de Sanitat
També s’ha de complir aquest decret i el Reglament de la Piscina per
part del personal de l’empresa concessionària de neteja pel que fa als
aspectes que els correspongui.
S’ha d’intentar estalviar en la mida del possible pel que fa a ús de
productes, aigua i electricitat, a fi de tenir cura del medi ambient i de no
malbaratar energia.
També en aquest sentit, es farà recollida selectiva d’escombraries a fi de
reciclar envasos i paper.
Quan s’efectuï una desinsectació, caldrà deixar la instal·lació neta abans
d’aplicar el producte desinsectant i tornar a netejar (sense detergent) la
nit anterior a l’obertura, transcorregut el temps necessari per que el
producte faci el seu efecte.
Quan hi hagi activitat esportiva (entrenament, formació,…) fora de l’horari
de la instal·lació, el/els netejador/s hauran de tancar la instal·lació quan el
grup o equip hagi finalitzat l’activitat. En tots els casos hi haurà una
persona responsable del grup.
Així mateix, en aquests casos, el/s netejador/s posaran la màquina
neteja-fons a la piscina, seguint les indicacions del nostre personal.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

95
LA RIERA
La Riera, 48
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja

1313 m2
3 plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
L’horari del servei serà de 7:00 a 9:00 i de 15:00 a 20:00
De dilluns a divendres: 7,60 hores/dia
Dissabtes quan hi hagin casaments

Hores Operari (hores/dia):

Hores Operari (hores/setmana): 38,00 hores/setmana
Festius (dies/any):
12 dies
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats
CASAMENTS

Hores Especialista
(hores/any):
Periodicitat:
Tasques quinzenals:
Tasques trimestrals:

Segons necessitats


Neteja portes d’accés

Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.

Buidar papereres (fer recollida selectiva).

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls, dutxes…

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper

Escombrar patis i terrasses

Fregar taules i desinfectar telèfons

Netejar i desinfectar parets rajoles

Aspirar les estores de despatxos i entrada edificis

Neteja de teranyines
Els casaments acostumen a tenir lloc en caps de setmana alterns, el divendres a la
tarda i el dissabte al matí.
Tasques a realitzar:

Condicionar el saló de sessions
Cal estar una estona abans del primer casament per possibles imprevistos
132 hores/any
4 HORES CADA DOS SETMANES

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Netejar parets.

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

96
EL CARRERÓ
Carreró, 13
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

1628 m2
7 Plantes
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
L’horari del servei serà a partir de les 15:00
De dilluns a divendres: 6,00 hores/dia
30,00 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats













Neteja portes d’accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls, dutxes…
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules
Netejar i desinfectar parets rajoles
Neteja de teranyines

104 hores/any

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

97
LA MODERNA
Cuba, 47
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

156 m2
2
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
L’horari del servei serà entre les 6.00 i les 8:00
Dilluns, dimecres i divendres: 2 hores/dia
Dimarts i dijous: 1 hora/dia

Hores Operari (hores/dia):

Hores Operari (hores/setmana): 8 hores/setmana
Festius (dies/any):
12 dies
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats













Neteja portes d’accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets rajoles
Neteja de teranyines

55 hores/any

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

98
REPROGRAFIA
Muralla de Sant Llorenç, 11
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

100 m2
1 planta
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS

La neteja es farà dilluns i dimecres en horari d’obertura del centre. Entre les 8:00 i
les 13:00
Hores Operari (hores/dia):
Dilluns i dimecres: 1 hora
Hores Operari (hores/setmana): 2 hores/setmana
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques quinzenals:

Hores Especialista
(hores/any):
Tasques trimestrals:
Segons necessitats











Neteja portes d'accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim d’una vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls, dutxes…
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis i terrasses
Treure la pols
Fregar taules

12 hores/any

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors..

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Netejar persianes i llum de sostres
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

99
EDIFICI DE PLAÇA ESPANYA (CONSELL ESPORTIU)
Plaça Espanya
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
267,3 m2
Núm. Plantes
1 planta
Període Activitat:
47,67 setmanes
Horari de funcionament
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Horari de neteja.
L’horari del servei serà de 9:00 a 10:00
Hores Operari (hores/dia):
De dilluns a divendres: 1 hores/dia
Hores Operari (hores/setmana): 5 hores/setmana
Festius (dies/any):
12 dies
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques trimestrals:

Segons necessitats







Neteja portes d’accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 2 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules

8 hores/any

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

100
OFICINES DEL SSIT
Av. Ernest Lluch, 32 TCM3 2n 1a
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
395 m2
Núm. Plantes
1 planta
Període Activitat:
52 setmanes
Horari de funcionament
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Horari de neteja.
De dilluns a divendres: de 20:00 a 22:00
Hores Operari (hores/dia):
De dilluns a divendres: 2 hores/dia
Hores Operari (hores/setmana): 10 hores/setmana
Festius (dies/any):
12 dies
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats








Neteja portes d’accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules
Netejar i desinfectar parets rajoles

15 hores/any

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar cortines

125
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

101
OFICINA LLEI DE BARRIS
Blai Parera, 6
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):

192 m2
1 planta
48 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
Dimarts i dijous: 10:00 a 11:00
1 hora/dia
2 hores/setmana

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques trimestrals:

Segons necessitats










Neteja portes d’accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim d’un vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls ...
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules
Netejar i desinfectar parets rajoles

10 hores/any

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets.

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d'il·luminació

Neteja de teranyines

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici.

Netejar cortines

126
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

102
OFICINES D'ENSENYAMENT
Baixada de les Figueretes, 1
CENTRE ADMINISTRATIU

Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):

300 m2
3 plantes
49 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 16:15 a 17:45
Dilluns, dimecres i divendres: 1,5 hora
7,5 hores/setmana

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats













Neteja portes d’accés
Passar la mopa pel terra, fregar un mínim de 3 vegades per setmana.
Buidar papereres (fer recollida selectiva).
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls, dutxes…
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar i fregar l’escala, entrada i l’ascensor de les oficines
d’Ensenyament (a dies alterns)
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Fregar taules
Netejar i desinfectar parets rajoles
Neteja de teranyines

10 hores/any

Netejar vidres i portes i finestres exteriors i interiors.

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar parets

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació .

Neteja de tapisseries de cadires

Polir i abrillantar tots els espais de l’edifici.

Netejar cortines

127
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Tipologia centre:
Horari de neteja:
Bossa d’hores anual neteja
ordinària
Bossa d’hores anual neteja
especialista

SERVEIS GENERALS
CENTRES ADMINISTRATIUS
Bossa d'hores segons necessitats.
1700 hores

128
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

103
CENTRE CÍVIC PLA D'EN BOET
Juan Sebastián El Cano, 6
CENTRES SOCIALS

Superfície:
Núm. plantes
Període Activitat:

2.237,72,00 m2
3 plantes
52 setmanes

Horari de funcionament

DE DILLUNS A DISSABTES
De dilluns a divendres: de 5:00 a 11:00 i de 15:00 a 16:00
Horari de neteja
Dissabte al matí
De dilluns a divendres: 10 hores/dia
Hores Operari (hores/dia):
Dissabte: 5 hores/dia
Hores Operari (hores/setmana): 55,00 hores/setmana
Festius (dies/any):
12,00 dies
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques bimensuals:
Tasques trimestrals:
Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Tasques anuals:





















Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls...
Netejar l’office.
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les màquines de vènding i dispensadors d’aigua
Netejar les pissarres
Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets i rajoles
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)
Neteja de magatzems
Neteja nevera i microones
Neteja de teranyines

186 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de vidres exteriors i portes

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines

Neteja de la tapisseria del mobiliari

129
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

104
CENTRE CÍVIC CERDANYOLA I ESPAI POLIVALENT
Passeig Ramon Berenguer III, 86
CENTRES SOCIALS

Superfície:
Núm. plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja

512,12 m2 + 177,9 m2 (espai polivalent)
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: a partir de les 6:00
De dilluns a divendres: 4,00 hores/dia
Dilluns, dimecres i divendres es farà un repàs a l’espai polivalent
20,00 hores/setmana
12,00 dies

Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Segons necessitats
Tasques bimensuals:

Tasques semestrals:
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques bimensuals/trimestrals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats






















Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls…
Netejar l’office.
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les màquines de vènding i dispensadors d’aigua
Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
Netejar el microones.
Netejar i desinfectar parets i rajoles
Netejar estores d’entrada dels centres
Netejar patis de la planta baixa
Neteja de teranyines
Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)
Netejar terrassa del primer pis
Netejar la nevera.

57 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació Netejar persianes i llum de
sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Sanejament dels punts i reixes de sortida d'aire condicionat

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines

Neteja de la tapisseria del mobiliari

130
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

105
CENTRE CÍVIC ROCAFONDA
Poeta Punsola, 35
CENTRES SOCIALS

Superfície:
Núm. plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

842,00 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES (DISSABTES I DIUMENGES A DEMANDA)
De dilluns a divendres: de 7:00 a 11:00
De dilluns a divendres: 4,00 hores/dia
20,00 hores/setmana
12,00 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques bimensuals:



















Tasques trimestrals:



Tasques semestrals:






Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Tasques semestrals:
Segons necessitats

Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Netejar l’office.
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les màquines de vènding i dispensadors d’aigua
Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar el microones.
Netejar i desinfectar parets i rajoles
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar les parets de fusta corredisses)
Escombrar pendent i entrada garatge de l’edifici annex del centre cívic
(magatzem del carrer Mèxic)
Neteja de les rapisses que hi ha sobre l’entrada principal del centre i sota
les finestres
Netejar la nevera.
Neteja de la terrassa primer pis i rampa d’accés amb màquina
Neteja de la coberta del centre cívic
Neteja de teranyines

73 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de les persianes exteriors

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines.

131
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Núm. plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques bimensuals:
Tasques semestrals:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats

106
CENTRE CÍVIC MOLINS
Nicolau Guanyabens, 23-25
CENTRES SOCIALS
800,00 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES (DISSABTES I DIUMENGES A DEMANDA)
Dilluns a divendres: de 6:00 a 9:00.
De dilluns a divendres: 5,00 hores/dia
25,00 hores/setmana
12,00 dies






















Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar l’office.
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les màquines de vènding i dispensadors d’aigua
Netejar les pissarres
Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets i rajoles
Netejar el microones.
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)
Netejar nevera i cuina a fons
Netejar coberta del centre cívic
Netejar amb mànega el terra del porxo
Neteja de teranyines

36 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines

132
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

107
CENTRE CÍVIC DE CIRERA
Cadis, 1
CENTRES SOCIALS

Superfície :
Núm. plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

161,00 m2
1 planta
47’67 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 6:00 a 7:00
De dilluns a divendres: 1,00 hores/dia
5,00 hores/setmana
12,00 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques bimensuals:
Tasques semestrals:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats























Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar l’office.
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les màquines de vènding i dispensadors d’aigua
Netejar les pissarres
Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets i rajoles
Netejar el microones.
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)
Netejar nevera i cuina a fons
Netejar coberta del centre cívic
Netejar amb mànega el terra del porxo
Neteja de teranyines

28 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines

133
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

108
CENTRE CÍVIC DE CABOT I BARBA
Plaça Miquel Biada, 5
CENTRES SOCIALS

Superfície:
Núm. plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

892,00 m2
2 plantes
48 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 6:00 a 11:00
De dilluns a divendres: 5,00 hores/dia
25,00 hores/setmana
12,00 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques bimensuals:
Tasques semestrals:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats























Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar l’office.
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les màquines de vènding i dispensadors d’aigua
Netejar les pissarres
Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets i rajoles
Netejar el microones.
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)
Netejar nevera i cuina a fons
Netejar coberta del centre cívic
Netejar amb mànega el terra del porxo
Neteja de teranyines

69 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines

134
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

109
CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA (INCLOU CASAL DE LA GENT GRAN DE
CERDANYOLA)
Josep Montserrat Quadrada, 1
CENTRES SOCIALS

Superfície:
Núm. plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

1.950 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 6:00 a 14:00
De dilluns a divendres: 8,00 hores/dia
40,00 hores/setmana
12,00 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques bimensuals:

Tasques semestrals:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques
bimensuals/trimestrals:

Segons necessitats























Neteja portes d'accés
Netejar i fregar el terra
Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)
Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Netejar l’office.
Netejar passamans de les baranes i bastiments
Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
Netejar les màquines de vènding i dispensadors d’aigua
Netejar les pissarres
Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
Netejar i desinfectar parets i rajoles
Netejar el microones.
Netejar estores d’entrada dels centres
Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)
Netejar nevera i cuina a fons
Netejar coberta del centre cívic
Netejar amb mànega el terra del porxo
Neteja de teranyines

69 hores/any

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials)

Netejar persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament :
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
OBSERVACIONS
Tasques diàries

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Horari de neteja
Bossa d’hores anual
Observacions:

110
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER VALÈNCIA
València, 92-94
CENTRES SOCIALS
278 m2
1 planta
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres: de 5:00 a 6:00
De dilluns a divendres: 1 hores/dia
5 hores/setmana
12 dies
Es realitzarà la neteja de l’espai 4, passadís, pati interior i lavabos.
També es farà la neteja dels espais 2 i 3, en funció de la seva utilització per part
de l’Ajuntament.

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
111
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CIRERA
Carretera de Cirera, 33
CENTRES SOCIALS
Bossa d'hores segons necessitats.
25 hores/any
En aquest equipament només s’intervé per netejar el local a fons quan
l’Ajuntament ho sol·liciti, normalment coincideix amb la realització en el centre
de les campanyes de donació de sang
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:

112
ESCALA NAU MINGUELL
Plaça Joan Moragues, 1
EDIFICI D’OFICINES

Superfície d’escala i replans:
Núm. plantes
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

120 m2
25 plantes
52 setmanes

Neteja ordinària
Tasques diàries:

Segons necessitats
Hores Especialista
(hores/any):
Tasques bimensuals:
Segons necessitats:

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament :
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Tasques diàries

De dilluns a divendres
De dilluns a divendres: 1,00 hores/dia
5,00 hores/setmana
12,00 dies








Neteja portes d'accés
Neteja entrada de la comunitat
Netejar i fregar el terra
Neteja de baranes
Neteja d’ascensor
Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …
Neteja de teranyines

10 hores/any

Netejar vidres

Netejar llum de sostres

Neteja de teranyines

113
AUDITORI
Avinguda Gatassa, S/N
CENTRES SOCIALS
240 m2
1 planta
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES, EXCEPTE FESTIUS
Dimarts i dijous: a partir de les 16:00
1 hora/dia
2 hores/setmana

Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície:
Número de plantes:
Període Activitat:
Horari de funcionament :
Horari de neteja
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):

114
MEDIADORS CULTURALS
Ronda President Companys, 21
CENTRES SOCIALS
146 m2
1 planta
52 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES, EXCEPTE FESTIUS
De dilluns a divendres, excepte festius: de 8:30 a 9:30
1 hora/dia
5 hores/setmana
12 dies

Neteja ordinària
Tasques diàries


Neteja portes d'accés

Netejar i fregar el terra

Buidar papereres (fer separació de brosses selectives)

Netejar i desinfectar wc, vidres, aixetes, lavabos, piques miralls …

Netejar passamans de les baranes i bastiments

Canviar el paper de wc, sabó i tovalloles de paper
Tasques setmanals:
 Fregar taules, cadires i desinfectar telèfons
 Treure la pols, taules arxius, prestatges, radiadors, despatxos,…
 Escombrar patis, porxos i rampes d’accés
 Netejar i desinfectar parets i rajoles

Netejar estores d’entrada dels centres
Tasques bimensuals:

Neteja de la pols sobre els armaris, i mobiliari
Hores Especialista (hores/any): 24 hores/any
Tasques bimensuals/trimestrals:

Netejar vidres, portes i finestres exteriors i interiors

Netejar parets (les que estan pintades amb pintura plàstica, treure’n les
taques, i netejar també les parets de fusta corredisses)

Neteja de mampares interiors (de vidres o altres materials) Netejar
persianes i llum de sostres

Netejar cels rasos i aparells d’il·luminació
Segons necessitats

Neteja de tapisseries de cadires i sofàs

Polir i abrillantar tots els espais de l'edifici

Netejar cortines
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Hores Especialista (hores/any):
Tasques bimensuals/trimestrals:

115
MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA
Plaça de Cuba ,47
MERCAT
1.150 m2 + 190 m2 cambres frigorífiques
3 plantes
52 setmanes
101,00 hores/any

Netejar vidres de finestres i portes de tot el centre.

Netejar mampares interiors (de vidre i altres materials).

Observacions
No hi haurà servei de neteja, només és realitzaran les hores indicades d'especialistes.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

Hores Operari (hores/dia):
PERÍODE D’HIVERN

116
WC DEL CALLAO
Platja del Callao
WC PÚBLICS
77,36 m2
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGES INCLÒS FESTIUS
Es realitzaran neteges periòdiques durant l'horari d'obertura dels WC
Horari obertura període d'hivern (d'octubre a abril): de 9:00 a 20:00
Horari obertura període d'estiu (de maig a setembre): de 9:00 a 21:00
De dilluns a divendres:2 hores
Dissabtes i diumenges: 4 hores

Hores Operari (hores/setmana):
PERÍODE D’HIVERN

18 hores/setmana

Hores Operari (hores/dia):
PERÍODE D’ESTIU
Hores Operari (hores/setmana):
PERÍODE D’ESTIU
Tasques diàries:

Observacions importants

De dilluns a diumenge: 6 hores
42 hores/setmana

La neteja és diària

Tots aquests centres reben molts usuaris i de tipologia molt diferent, per
la qual cosa es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un
seguiment de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans.
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.
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FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Període Activitat:
Horari de funcionament
Horari de neteja.

117
WC DEL PASSEIG MARITIM
Passeig Marítim (4 mòduls)
WC PÚBLICS
52 setmanes
DE DILLUNS A DIUMENGES INCLÒS FESTIUS
Es realitzaran neteges periòdiques durant l'horari d'obertura dels WC
Horari obertura període d'hivern (d'octubre a abril): De 9:00 a 21:00
Horari obertura període d'estiu (de maig a setembre): De 9:00 a 21:00

Hores Operari (hores/dia):
PERÍODE D’HIVERN

De dilluns a diumenge: 2 hores

Hores Operari (hores/setmana):
PERÍODE D’HIVERN

14 hores/setmana

Hores Operari (hores/dia):
PERÍODE D’ESTIU
Hores Operari (hores/setmana):
PERÍODE D’ESTIU
Tasques diàries:

Observacions importants

De dilluns a diumenge: 6 hores
42 hores/setmana

La neteja és diària

Tots aquests centres reben molts usuaris i de tipologia molt diferent, per
la qual cosa es demana un alt nivell d’higiene, és molt important tenir un
seguiment de la qualitat.

Ha d’haver a la vista de tots els usuaris un full de control de les neteges
realitzades al llarg del dia (segons model “quadre control wc públics”)

S’ha de tenir en compte que sempre ha d’haver paper higiènic i sabó de
mans.
No es poden tancar abans de l’horari establert, els usuaris han de poder
utilitzar-los durant tot el marge horari d’obertura dels mateixos.
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