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CAPÍTOL I – ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
Clàusula 1. Objecte del contracte
Aquest Plec de Clàusules té per objecte regular la contractació del servei de neteja periòdica
de les dependències, edificis, i equipaments municipals relacionats a l’annex 1, i amb les
previsions de freqüències mínimes que es detallen a l’annex 2 pel que fa al lot A i l'annex 3
pel que fa al lot B, tant pel que fa a l'interior dels edificis i equipaments públics municipals com
els vidres, interiors i exteriors, dels mateixos.
El present plec de clàusules tècniques, juntament amb el Plec de clàusules administratives,
constitueixen la Llei del contracte i té força vinculant per ambdues parts, amb subjecció a la
legislació vigent en matèria de contractació i serveis de les entitats locals. També formarà
part del contracte l’oferta presentada per l’adjudicatari en la mesura que sigui acceptada per
l’Ajuntament i sempre que no contradigui aquest plec de clàusules tècniques i el plec de
clàusules administratives, els quals prevaldran.
Tota la documentació estarà a disposició dels licitadors a través del Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Figueres. Per a major informació també es posarà a l’abast dels licitadors la
planimetria de la majoria dels edificis i equipaments objecte d’aquest concurs.
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits i
precisions incorporades al plec de clàusules administratives i al plec de condicions tècniques i
els seus corresponents annexes que tenen naturalesa contractual.
Clàusula 2. Àmbit de la prestació
L’àmbit de la prestació del servei objecte de contractació c o n st a d e do s l o t s , l ' u n p er a
la neteja dels equipaments municipals i l'altre per a la neteja dels vidres dels edificis i
equipaments, tots ells relacionats en l’annex I del present plec (els edificis amb algun tipus
d’incidència estan convenientment identificats), per tal de garantir la seva salubritat i higiene,
controlant-ne la qualitat i assegurant que causin el mínim de molèsties i interferències amb
l’usuari.
El/s contractista/es haurà/n de proveir la prestació dels serveis objecte de contracte als
centres relacionats segons les prescripcions del Plec de Condicions Administratives
Particulars (PCAP) i del present Plec de Clàusules Tècniques (PCT), en funció de la tipologia
d’edifici, segons la relació de m2 de vidres pel que fa al Lot A i segons les característiques
específiques i freqüències del servei de neteja pel que fa al Lot B, tot ells assenyalats en el
present plec.
El LOT A abasta la neteja dels vidres de finestres fixes i mòbils, portes de vidre i finestrals dels
edificis, equipaments i instal·lacions públiques de titularitat municipal, per ambdues cares, que
afrontin amb l'ambient exterior de l'immoble, sigui aquest la via pública, patis interiors o exteriors,
celoberts o passadissos.
El LOT B abasta la neteja de tots els elements inclosos a les dependències (paviments,
sostres, parets, portes, mobiliari, prestatgeries, elements de decoració, equipaments i altres
elements existents), així com les seves instal·lacions, vidres, persianes, conduccions, cortines,
etc. També s’inclouran a la neteja els espais exteriors que envolten els edificis i que
queden delimitats per les tanques perimetrals dels centres.
Queden excloses de la prestació les cuines escolars, els rebosts o magatzems que guardin
aliments i els menjadors escolars, sempre que es facin servir tant per cuinar com per
menjar.
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També queden exclosos de la prestació del servei de neteja, tots aquells materials, estris i
maquinària de les instal·lacions pertanyents a dependències tècniques, tal com sales de
maquinaria (calderes, compressors, etc.) a excepció dels seus terres.
En cas de dubtes sobre la inclusió o no de la neteja d’alguna dependència concreta
pertanyent als centres inclosos en aquest plec, prevaldrà sempre la opinió dels Serveis
Tècnics Municipals, sense que aquest fet comporti cap increment del preu del contracte.
Queden inclosos en la prestació tots els treballs complementaris per a la realització del servei,
retirada de deixalles resultants de la neteja i tots aquells necessaris per a la correcta execució
del contracte.
El contracte d e l L o t B també comporta tenir cura que els lavabos estiguin
degudament proveïts de paper higiènic, paper eixugamans i del sabó de rentar les mans.

Clàusula 3. Àmbit funcional del contracte
Els serveis que comprèn el present concurs inclouen:
LOT A
− La neteja dels vidres de finestres fixes i mòbils, portes de vidre i finestrals dels edificis,
equipaments i instal·lacions públiques de titularitat municipal, per ambdues cares, tant les
que afrontin amb la via pública com aquelles que afrontin amb patis interiors o exteriors,
celoberts o passadissos.
LOT B
− Les neteges ordinàries de tots els edificis, dependències i equipaments municipals
relacionats en els annexos, amb la previsió d’alguna variant durant la vigència del
contracte que, en tot cas, respectarà l’equilibri econòmic i financer de l’adjudicació.
− S’inclouran dins les neteges ordinàries aquelles neteges singulars, però previsibles dins del
calendari, que estiguin mencionades en el present plec.
− També s’entendran incloses dins del contracte les primeres intervencions de neteja per
concepte de final d’obra o vinculades a una remodelació per trasllat de dependències.
− També s’inclouran com a treballs de neteja a realitzar en el marc del present contracte
qualsevol petició per part de l’Ajuntament de neteges que sorgeixin durant l’any per raó
d’actes, esdeveniments i fires de caràcter públic o de pública concurrència. Aquestes
neteges no tindran cap contraprestació econòmica per a l’Ajutnament.
− Queden incloses les tasques de transport de les deixalles recollides a causa de la neteja als
contenidors o en llocs adients segons la legislació vigent.
−

També s'inclou el subministrament de material, productes de neteja, maquinària i altres pels
llocs indicats que siguin necessaris pel desenvolupament del servei.

CAPÍTOL II - CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT A - NETEJA DE VIDRES
Clàusula 4. Condicions particulars de neteja dels vidres de tots els edificis municipals
El servei a prestar inclou dues neteges a l'any de tots els vidres dels edificis municipal que es
relacionen en l'Annex 2, de la forma següent:
−

−

cal netejar les superfícies interiors i exteriors. Hauran de quedar sempre exempts de tot
tipus de substàncies i dipòsits, podent utilitzar qualsevol procediment que satisfaci les
condicions enumerades sense malmetre els materials de vidre o dels marcs i tancaments.
La correcta neteja de la superfície dels vidres compren també la neteja del llindar o marc
que el suporta.
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Clàusula 5. Programa de treball anual del servei
L'empresa adjudicatària notificarà a l'Ajuntament, amb una antelació prèvia d'1 mes respecte a
l'inici de cada campanya de neteja (mínim 2 anuals), el programa de treball previst per a la
neteja de vidres, especificant dies, hores i equipaments o edificis on intervindrà, i el calendari
d'inici i de finalització previst.
Així mateix, al finalitzar cada campanya de neteja de vidres, l'adjudicatari lliurarà a l'Ajuntament
en el termini d'1 mes, un document de resum, acreditatiu dels treballs realitzats, indicant
especialment les desviacions ocorregudes respecte a la previsió inicial, si és el cas, i el seu
motiu.
Clàusula 6. Organització del servei
L’empresa adjudicatària designarà, en el termini de 15 dies a partir de l'oficilialització del
contracte, un/a cap de la contracta adscrits a la contracta objecte d’aquesta licitació.
Aquesta estructura s’encarregarà de la gestió tècnica de la contractació i tindrà una relació
directa i constant amb els responsables municipals del contracte.
L'encarregat/da del servei haurà d'estar vinculat/da al servei de neteja vidres amb presència
diària al municipi de Figueres durant les campanyes anuals de neteja de vidres.
També tindrà la responsabilitat de la gestió dels recursos del contracte, tant humans, com
mitjans materials per tal d’assolir els objectius fixats en aquest Plec i aconseguir una gestió
eficient dels mitjans i eines.
Pel que fa a la gestió diària del servei, vetllaran en tot moment per tal que la distribució de
mitjans i recursos sigui la millor per assolir els objectius de neteja de vidres fixats i
especialment hauran de distribuir el personal i els mitjans de què es disposi per ajustar-los
en tot moment a les necessitats i a les contingències del servei.
L'encarregat del servei serà la persona responsable de la custòdia de còpies de claus d'accés i
de codis d'alarma, entre d'altres, que siguin necessaris per a l'accés a les dependències
municipals.
CAPÍTOL III. - CONDICIONS PARTICULARS DEL LOT B - NETEJA D'EDIFICIS
Clàusula 7. Descripció dels serveis i freqüències
Els serveis que haurà de prestar l’empresa adjudicatària, es detallen al Capítol III del
present Plec “Aspectes descriptius del servei a realitzar” i que queda resumit en la fulla de
dedicacions i freqüències de l'Annex 3.
Els licitadors hauran de presentar una fitxa per a cada edifici on hi constarà com a mínim:
resum d’hores de neteja ordinària per setmana; hores d’especialista; materials a emprar i
maquinària que es cregui necessària.
Clàusula 8. Treballs a realitzar en cada tipus de dependència
A continuació es donen unes directrius generals dels treballs i freqüències estàndard que
haurien de tenir-se en compte atenent a les diferents característiques i usos que tenen els
edificis, dependències i equipaments municipals, relacionats en l'Annex 3. A partir d’aquestes
indicacions, els licitadors hauran de confeccionar les seves propostes raonades.
Les condicions de neteja mínimes per a tots els locals i edificis són les següents:
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Neteja diària
(cobreix la totalitat de les zones cobertes i accessos dels locals a netejar)
La proporció mínima a netejar per persona i hora és de 178m2 en general i 148m2 en escoles i
llars d’infants.
1. Escombrar o passar la mopa pel paviment de les dependències, passadissos, escales i
rampes. Tenir especial cura dels racons i sota els mobles.
1. Fregar els terres d'ús més freqüent.
2. Treure la pols dels mobles, baranes de les escales i dels corredors.
3. Neteja a fons dels WC i vestidors, aparells sanitaris, dutxes, aixetes i miralls amb l'aplicació
de desinfectants, desodorants i productes d'alta qualitat.
4. Netejar els porxos, vestíbuls d'accés i patis pavimentats
5. Netejar cendrers allà on n'hi hagin, especialment en els indrets habilitats per a fumadors.
6. Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors. Reposició de bosses d'escombraries.
7. Recollir les escombraries generals de l'edifici i situar-les al punt exterior de l'edifici previst
segons les ordenances municipals.
8. Recollir les deixalles i brossa generada en la feina d’escombrar, neteja i buida les papereres
i dispositant-ho en contenidors exteriors tot respectant les ordenances municipals.
9. Reposició de paper higiènic tovalloletes eixugamans i sabó de mans.
10. Neteja de telèfons.
11. Netejar taques i ditades de vidres interiors
12. Netejar la pols de cadires, butaques, prestatgeries, objectes decoratius, taules, telèfons,
ordinadors i altres màquines d'oficina, armaris, radiadors, arxivadors i de tot el mobiliari en
general.
13. Neteja de l’interior i l’exterior de la cabina de l’ascensor (portes, terra i mirall), en els edificis
on n’hi hagi.
14. Ventilar totes les dependències.
Neteja setmanal
1. Fregar rajoles de les parets dels WC.
2. Fregar la resta de zones d'ús general.
3. Repassar les rajoles dels serveis higiènics i vestidors.
4. Netejar taques de mobles i altres.
5. Netejar els vidres interiors i exteriors de les zones d'accés al públic fins a 1'80m. (les dues
cares)
6. Netejar terrasses i accessos exteriors de l'edifici.
7. Aspirar catifes i terres porosos.
8. Netejar els vidres de portes i mampares.
9. Escombrar i fregar zones d'ús no públic com magatzems, tallers.
10. Netejar taules, cadires i altres mobles.
Neteja mensual
1. Aplicació d'un protector abrillantador, d'efectes perllongats, als mobles de fusta que ho
requereixin.
2. Netejar els vidres exteriors fins a 1'80m
3. Netejar panys, poms i passamans.
4. Neteja d’enllumenats i punts de llum en general.
5. Netejar amb cura les pantalles dels ordinadors.
6. Aplicació de protectors abrillantadors, d’efectes perllongats, als mobles de fusta que ho
requereixin.
7. Esteranyinar
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Neteja anual
1. A més del que ja s'ha dit fins ara, comprèn la neteja de finestres, persianes i marcs de les
portes i les finestres.
2. Neteja de fusteria interior i exterior com finestres, portes, balconades, persianes i baranes.
3. Netejar a fons taules i cadires.
4. Neteja a fons de la tapisseria de butaques, cadires.
5. Netejar a fons els telèfons, màquines d'oficina, lleixes, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en
general.
6. Neteja a fons de paviments tèxtils.
7. Neteja ampits exteriors de finestres i balcons.
8. Netejar endolls, interruptors llums i punts de llum.
9. Netejar reixetes d'aire condicionat i radiadors de calefacció.
10. Netejar altres elements de fusteria i mampares.
11. Desempolsar les reixes metàl•liques climatització, ventilació i radiadors
12. Neteja a fons de zones d’ús no públic com magatzems i sales de màquines.
Les condicions tècniques d'aplicació de la neteja d'edificis i instal·lacions seran en tot moment
les següents:
1. S'utilitzaran instruments, materials i productes que no alterin la vida normal de les
instal·lacions.
2. El servei s'haurà de realitzar en períodes de temps que no interfereixin l'activitat normal de
l'edifici.
3. Els centres, els espais i les instal·lacions hauran d'estar en perfectes condicions (nets,
secs, ordenats, ets) en el moment d'iniciar-se l'activitat en concret.
4. Després de les operacions pròpies del servei, les instal·lacions hauran de quedar
convenientment protegides, amb les portes i les finestres tancades i alarmes connectades.
5. Per les diferents operacions es tindran en compte:
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−

Escombrar: Es farà amb els instruments adequats al tipus de paviment que s'utilitzi. No
hauran de quedar a terra sòlids apreciables a primera vista.
Fregar: Es farà per algun dels sistemes normalment utilitzats, fent servir productes
adients als diferents materials dels pavimentats.
Aspirar: Amb maquinària de suficient potència per a netejar locals amplis.
Neteja de sanitaris: Serà obligatori l'ús de desinfectants. Regiran les condicions
anteriors i les de fregar s'estendran al material sanitari i recobriments ceràmics i similars.
Les portes es netejaran amb aigua sabonosa, sense utilitzar instruments ni productes
abrasius.
L’atenció a la neteja dels lavabos, els seus sòls i accessoris serà prioritària, escrupolosa
i metódica, i el seu grau d’higiene, serà màxim.
En els rentamans es faran servir detergents específics amoniacals, que evitin la
formació de calcificacions i siguin conservants.
Les baietes seran no abrasives per no ratllar les superficies esmaltades i s’aplicaran, en
el seu cas, desinfectants i desodoritzants que no es limitin a emmascarar olors, sinó que
vagin destinats a suprimir-los, eliminant els gèrmens que els produeixen.
Els WC es tractaran amb detergents àcids per l’eliminació de residus minerals.
A les neteges diàries i en el manteniment es faran servir productes bactericides.
Neteja dels miralls amb neteja-vidres.
Desodorització amb productes de qualitat òptima.
Els urinaris que funcionen sense aigua seran netejats únicament amb baieta
impregnada amb producte bactericida i sense fer ús d’aigua en l’esbandida.
Neteja i tractament d'escales: Escombrada amb sistema de cel·lulosa o similar que
garanteixi l’eliminació de pols, sense tràfec de la mateixa. Per a baranes, ús de
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−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

−

productes especials de protecció i productes anti-empremptes.
Neteja de mobiliaris i portes: Es farà en sec. S'utilitzaran draps o instruments
adequats, sense que puguin quedar, després de la seva utilització, taques o brutícia en
quantitats apreciables. La utilització d'aigua sabonosa o altres productes de neteja
adequats només es farà en aquells casos que per el procediment anterior no sigui
possible la neteja total. A més s'utilitzaran productes protectors - abrillantadors d'efectes
perllongats pels mobles i portes de fusta que ho requereixin. La neteja es farà evitant
cops o ratllades.
Neteja de vidres: Hauran de quedar nets, sense restes de substàncies i residus, podent
utilitzar-se qualsevol procediment que satisfaci les condicions enumerades. tilització de
productes de propietats repel·lents i antibaf a fi de perlongar els efectes de la neteja o
evitar el seu possible entelament. Comporta la neteja dels seus marcs, portes o
mampares.
Neteja de parets, sostres, cornises i aparells d'il·luminació: Després de la neteja
hauran de quedar nets de pols i residus. Eliminació permanent de les taques que es
produeixin en aquestes superficies, màquines i elements suportats, pintures, accessoris
d’acer inoxidable, etc. Sostres i parets es mantindran lliures de pols mitjançant la
maquinària adequada que permeti accedir arreu. Allí on els recobriments superficials ho
permetin, s’efectuaran fregades amb utilització de raspalls de suavitat i detergents
neutres.
Neteja i tractament de façanes
Totes les façanes exteriors que requereixin neteja, es netejaran amb productes i
maquinària adient per aquesta finalitat.
Neteja i tractament de telèfons: es desempolsaran (amb baieta), es fregaran i es
desinfectaran, molt especialment els auriculars.
Neteja i tractament d’equips informàtics: es desempolsaran. Quan calgui, la neteja
amb productes seguirà el procediment general d’aplicació a materials sintètics sensibles
i incompatibles amb humitats i líquids.
Neteja i tractament de les reixetes de ventilació i climatització: les reixetes de
climatització es mantindran en tot moment exemptes de pols, repassant-les amb baietes
humides i detergent neutre, i assecant-les adientment. Les reixetes dels extractors es
netejaran amb baieta lleugerament humida i amb detergent neutre, i s’assecaran
adientment.
Es prestarà especial atenció a la neteja dels espais d’acumulació de pols freqüent i de
difícil accés. Ho són els sòcols, les reixetes de ventilació, les canaletes, etc. El servei
s’efectuarà mitjançant útils de mopa tan fina com requereixi l’element objecte de neteja.
La freqüència serà la necessària a la presentación d’un grau de netedat com el dels
elements d’ñus diari del centre.
Neteja i tractament de les reixetes de ventilació i climatització: les reixetes de
climatització es mantindran en tot moment exemptes de pols, repassant-les amb baietes
humides i detergent neutre, i assecant-les adientment. Les reixetes dels extractors es
netejaran amb baieta lleugerament humida i amb detergent neutre, i s’assecaran
adientment.
Es prestarà especial atenció a la neteja dels espais d’acumulació de pols freqüent i de
difícil accés. Ho són els sòcols, les reixetes de ventilació, les canaletes, etc. El servei
s’efectuarà mitjançant útils de mopa tan fina com requereixi l’element objecte de neteja.
La freqüència serà la necessària a la presentación d’un grau de netedat com el dels
elements d’ñus diari del centre.
Neteja d’enllumenats i punts de llum: els plafons i enllumenats es netejaran amb un
drap en la seva part externa, es desmuntaran i netejaran completament en tot el seu
contorn, incloent-hi l’aparell de llum corresponent.
Neteja i tractament de portes: els fres i taques de les portes o dels accessoris als
recintes (marcs de portes, interruptors, tiradors, poms, etc) seran eliminats amb la
freqüència establerta o més quan no es mantinguin condicions perfectes de neteja.
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−

−
−
−
−
−

−

−

−

Neteja i tractament d’elements metàl·lics: els acers inoxidables es netejaran amb
productes detergents neutres, amb posterior assecat, I seran exclosos per la seva neteja
tots els agents abrasius que puguin ratllar-los o qualsevol producte de característiques
molt àcides que puguin alterar les seves qualitats. Pel tractament i neteja de l’alumini
s’aplicaran productes neutres, contenint tensioactius, exemptes d’abrasius, per brutícies
poc importants. Per brutícies amb grei, més difícils d’eliminar, s’aplicaran detergents
neutres amb partícules abrasives, defugint, en tot cas l’ús de draps abrasius. La resta de
metalls es netejaran amb la freqüencia necessària amb neteja metalls adients i, en cas
de ser necessari, s’aplicarà un producte protector a l’oxidació. L’enlluentat es farà amb
baietes que no deixin residus ni fils.
Neteja i tractament de persianes i Cortines: principalment amb aspiradors de pols.
Neteja i tractament de cendrers: es buidaran i, si cal, es netejaran.
Neteja i tractament de papereres: es buidaran i netejaran a fons mitjançant drap humit
i detergent. Es desinfectaran amb productes adients segons la periodicitat establerta.
Neteja i tractament de màquines de refresc: es fregaran amb baieta humida i
detergent neutre que ofereixi, en tot moment, un aspecto net.
Neteja i tractament del mobiliari: les taules, cadires, llibreries i d’altra mobiliari de fusta
es netejarà de pols i taques amb la gamussa i esprai captapols. No es podran fer servir
baietes humides amb aigua com a mitjà normal de neteja. També, de forma periòdica,
s’aplicaran ceres naturals per la seva conservació.
Així mateix, el mobiliari de fòrmica es netejarà amb gamussa i esprai captapols, tot i que
també podrien fer-se servir baietes lleugerament humides per eliminar les taques més
resistents.
Neteja i tractament dels patis pavimentats: neteja sempre que es pugui amb mitjans
mecanitzats. Escombrat, recollida de papers, deixalles, fulles d’arbres, buidat de
papereres, etc.
Retirada / evacuació dels residus: és responsabilitat de l’empresa de neteja retirar els
residus susceptibles de reciclatge (papers, cartrons, vidres, envasos lleugers, entre
altres), i dipositar-los als contenidors amb aquesta finalitat a la via pública.

6. Segons sigui el tipus de superfícies, caldran els tractaments i sistemàtica de forma que es
procedeix, quan les circumstàncies ho permetin, al condicionament previ dels paviments, de
manera que el manteniment posterior d’aquesta superfície sigui més ràpida i eficaç
eliminació de la brutícia, així com un major grau d’higiene i estètica.
Tractament i manteniment dels sòls durs
a) Sòls de ceràmica (gres i gresite)
Es farà mitjançant una fregada a fons amb detergent neutre per eliminar les taques I la
brutícia adherida (detergent sense àcids en la seva composició, amb la barreja
apropiada dissolta en aigua)
b) Sòls de granit polit
Escombrada humida o similar que eviti la formació i transvasament de pols, seguit de
fregada (amb sabó detergent sense àcids en la seva composició, amb la barreja
apropiada dissolta en aigua). Degut a la constitució d’aquests sòls, no s’admet cap tipus
de tractament (en especial emulsions de polímers)
c) Sòls calcaris (marbre i terratzo)
Escombrada amb la mopa i fregat (amb cera autoabrillantadora, amb capa antipols i
emulsions per taques). Periòdicament, fregat a fons i aplicació de forma exclusiva del
tractament de base de cristal·lització que segelli els porus i augment i la resistència i
lluentor. No s’admetrà cap altre tipus de tractament de base per aquests paviments.
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d) Superfícies de ciment o superfícies de ciment pintats amb pintures epoxi
Escombrada que eviti formació i transvasament de pols, seguida de fregat de marques i
taques adherides (amb sabó detergent sense àcids, amb la barreja apropiada dissolta
en aigua).
e) Tractament i manteniment de sòls sintètics
Sòls de superfície elàstica, linòleum, o derivats del PVC. D’acord amb la norma DIN
18032, escombrada humida amb mopa per l’eliminació de la pols i brutícia
macroscòpica, seguida de fregada amb productes que evitin ratlles i petjades de
sabates o marques de rodes (anilina). La neteja d’aquestes superfícies s’efectuarà amb
cera autoabrillantadora, amb capa antipols i emulsions per taques.
f)

Així mateix, s’utilitzaran agents i productes de neteja adients de forma que els terres no
perdin elasticitat, no es produeixin infladures ni encongiments, ni pèrdues de color,
alhora que conservin la seva propietat antilliscant.

g) S’observarà un tractament de base adient mitjançant l’aplicació alternativa dels dos tipus
següents:
- Tractament de manteniment (més freqüent i rutinari), que es realitzarà amb mètodes
Spray (màquina d’alta velocitat i aplicació d’emulsions acríliques autoabrillantadores i
antilliscants, i que permetran donar una més gran protecció al paviment, neteja i
lluentor).
- Tractament periòdic: d’acord amb la freqüència establerta, es procedirà a una neteja
a fons i decapament, amb aplicació posterior de 3 o 4 capes noves lleugeres i ben
distribuïdes d’emulsió acrílica, mitjançant pinça fixa o fregona.
- Tractament de sòls de fusta i parquet:
Es netejaran amb mopa seca impregnada amb productes especials fix-pols i
antilliscants. En cas de taques adherides es netejaran amb mopa lleugerament
humida i detergent neutre. Encerat, si s’escau, un cop al mes.
- Tractament de moquetes i estores:
Neteja amb aspiradors de pols i altres mitjans específics. Aspirar diàriament. Rentat
per injecció amb màquines especials per moquetes (neteges extraordinàries).
6. L'Ajuntament posarà a disposició del personal, en cada local o edifici, una habitació o un
armari, segons el cas, per a dipòsit de materials, estris o productes de neteja i vestuari.
7. Durant les operacions de neteja les finestres estaran obertes, tant per a la ventilació del
local, especialment si hi ha hagut concentració de persones, com per afavorir l'assecatge.
S'utilitzaran cartells indicadors de seguretat per evitar relliscades.
8. Les escombraries recollides, es situaran al punt exterior de l'edifici previst per a la recollida
de cada material d'acord amb les ordenances municipals vigents en cada moment respecte
del lloc i forma de presentació.
9. En els serveis sanitaris i vestidors es reposarà el sabó, el paper higiènic i les tovalloletes
eixugamans amb quantitat suficient. Es buidaran diàriament les papereres.
10. Tots els productes de neteja a utilitzar hauran de ser, usuals en el mercat, proveïts dels
corresponents registres sanitaris i d'indústria i que no incideixin negativament en el medi
ambient. En aquest sentit, s'estipulen les següents condicions tècniques:
Detergents
Han de ser necessàriament biodegradables i, en cap cas podran utilizar-se productes
declarats tòxics o cancerígens, ni que causin un dany a la capa d’ozó. Es destinaran a
l’eliminació de la brutícia. Seran d’alt poder humitejant, gran capacitat de dispersió i gran
capacitat de suspensió. Segons correspongui en cada cas, seran dels tipus següents:
− Detergents alcalins: principalment per l’eliminació de brutícia amb greix (provocada per
oli, greixos, etc.)
− Detergents àcids: principalment per l’eliminació de brutícia mineral
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Detergents neutres: principalment per l’eliminació de brutícia amb poca o cap mataria
amb greix.
En principi, no han de barrejar-se productes, a no ser que l’associació sigui d’eficàcia
reconeguda.

−

Desinfectants
Tensioactius (catiònics, anfotèrics), derivats del clor, derivats del iode, els fenòlics, els
alcohols. Per seleccionar els desinfectants més adients seran d’aplicació els criteris
següents: ampli espectre d’activitat, efecte bactericida, fungicida, víric i esporicida, innocuïtat
i seguretat d’ús, acció immediata i sensibilitat (conservació) en les superfícies des del
moment en que s’aplica.
Lleixiu (hipoclorit sòdic)
La concentració comercial més convenient és de 50 gr de clor útil per litre. Alternativament,
altres desinfectants de la família de derivats del clor, molt similars al lleixiu convencional.
Per a la desinfecció normal, dissolucions 1:50, temps d’exposició de 5 a 20 minuts en funció
del lloc i característiques de l’element a desinfectar. Degut a la inestabilitat de les solucions,
preparació diària.
Per tots els desinfectants en general, i per altres productes en concret, sempre es prendran
les mesures de prevenció adients per la seva aplicació i manipulació.
11. Els detergents o productes emprats per a la neteja, en el cas d'abocar-se pels desaigües,
compliran, tant a nivell de concentració com a nivell de substàncies presents, amb les
ordenances d'abocaments a la xarxa de clavegueram.

Clàusula 9. Normes de seguretat i control
Tot el personal que intervingui en les tasques de neteja s’haurà de sotmetre a les normes de
seguretat i control que s’assenyalen, de manera que es pugui desenvolupar un seguiment del
personal.
En el termini d’1 mes des de l’inici del contracte, l’adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament la
relació nominal del personal al seu servei, amb expressió del seu DNI, lloc i horari de treball, a
fi i efecte que quedi constància que la distribució horària i de zones de treball s’ajusta a allò
establert per la pròpia empresa en la seva oferta i que haurà de ser aprovada per l’Ajuntament.
Qualsevol proposta de modificació que consolidi un canvi definitiu de la persona assignada a
l’organització dels llocs de treball (número de persones que componen la plantilla, centre i
horari) haurà de fer-se per escrit amb anterioritat a aquesta modificació, amb la finalitat de
rebre la seva corresponent aprovació per part de l’Ajuntament.
S’haurà de revisar periòdicament la informació relativa al personal de l’empresa assignat als
centres, amb la finalitat de poder comprovar que no s’hagin produït variacions substancials en
el personal que presta el seu servei i que no hagin estat comunicats oportunament. D’aquesta
manera, la funció que aquí es descriu és exclusivament de control sobre el compliment de la
legalitat vigent en les obligacions de la seguretat social.
Clàusula 10. Confidencialitat. Deure de guardar secret
S’estableixen compromisos de confidencialitat entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament i
s’exigeix una clàusula de compromís de confidencialitat entre l’empresa i els
treballadors/res assignats a aquesta licitació.
1. L’adjudicatari haurà de guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin
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públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte de prestació de
serveis, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
2. L'adjudicatari haurà de presentar, per a l’aprovació per part de l’Ajuntament, i amb caràcter
previ a l’accés a les dades, un pla que contingui les mesures de seguretat necessàries, que
hauran de reunir els requisits i condicions establerts al Reglament de mesures de seguretat
de fitxers automatitzats. El contractista vetllarà especialment per l’execució del pla, en
especial pel que fa al seu personal.
3. L'adjudicatari està obligat a tractar les dades de caràcter personal a que tingui/n accés
únicament conforme a les instruccions que a l’efecte trameti l’Ajuntament i de forma
confidencial i reservada, i no poden ser objecte de difusió, publicació o utilització per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un
cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o
qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
Igualment, en tots el casos d’extinció contractual, l'adjudicatari està igualment obligat a
tornar a l’Ajuntament les dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document
en què consti alguna dada objecte del tractament.
Per les característiques de l’objecte del contracte, l’adjudicatari té accés a dependències
municipals que, bàsicament, són llocs de treball inherents a les competències que en
qualitat d’administració pública té encomanades el poder adjudicador. Així, en aquestes
dependències s’hi troba documentació administrativa, expedients, arxius i altra tipus
d’informació en diferents formats i suports que pot ser de fàcil accés pel personal de
l’adjudicatari.
L’adjudicatari s’obliga a introduir una clàusula de compromís de confidencialitat destinada a
tots i cadascun dels empleats que destini a la prestació que motiva la present licitació.
Així mateix, també s'obliga a garantir la custòdia de claus per a accedir a les dependències
municipals, així com els codis d'alarma que siguin necessaris per a accedir a les esmentades
dependències.

Clàusula 11. Prevenció de riscos laborals
El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de
riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals,
modificada pel RD 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals i en particular, de les disposicions sobre coordinació d’activitats
empresarials a que es refereix l’art. 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals i
el RD 171/2004 de 30 de gener que desenvolupa l’article 24.
En el termini d’1 mes des de la notificació de la formalització, l’administració i el
contractista establiran els mecanismes de coordinació necessaris en quant a la protecció i
prevenció de riscos laborals i la informació sobre ells als respectius treballadors. A aquests
efectes, l’empresa contractista haurà de presentar en el termini fixat l’avaluació de riscos
propis, i en la qual es determinin també els riscos que poden afectar als usuaris i treballadors
dels centres.
L’avaluació de riscos propis haurà de preveure com a mínim aquests apartats:
− Riscos professionals possibles en els treballs de neteja
− Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva
− Equips de protecció personal i equips de protecció col·lectiva
− Instal·lacions mèdiques
Amb independència del conjunt de temes més genèrics de Salut Laboral i al seu compliment
obligat d’acord a la Llei 31/1995 i el seu desenvolupament normatiu, a la Llei 54/2003 i al RD
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171/2004 cal ressaltar les següents obligacions concretes referides a material, estris i normes
d’emmagatzematge:
− A cada local d’emmagatzematge de productes, és necessari que sigui visible, i a l’abast, el
lloc on es disposin:
− Les fitxes de seguretat dels productes que es fan servir.
− La descripció / taula de freqüències de les diferents tasques a dur a terme per cada
treballador/a.
− La planificació de les tasques de neteja.
− A cada carretó de manutenció per transportar els estris i productes de neteja és
necessari col·locar les fitxes de seguretat a una de les butxaques per tal de que els
treballadors/es tinguin fàcil accés en cas de necessitat. Cal preveure al menys un carretó
per planta, o més d’un si així ho exigeix el tipus d’edifici.
− Als locals d’emmagatzematge, els materials i productes de neteja no s’hi acumularan en
més quantitat que la necessària per atendre un mes de treball.
Els especialistes tindran la qualificació i la informació i formació requerida per a efectuar els
treballs, disposant de tots els medis necessaris i procurant evitar en la mesura del possible tota
pertorbació del funcionament normal de les dependències municipals. Independentment que
la planificació de la neteja especialitzada sigui comunicada als centres pels responsables de
les empreses i/o els responsables de l’Administració, s’informarà prèviament als usuaris de les
operacions que es duran a terme i les molèsties que s’ocasionaran, així com els dies i els
horaris previstos.
La neteja de certs espais interiors o exteriors pot exigir protocols i procediments molt exigents,
així com equipaments, estris, senyalitzacions i Equips de Protecció Individual complets i
concrets per a la realització del servei de neteja, a fi de garantir les màximes condicions de
Seguretat i Salut.
Abans de l’inici del contracte:
− Caldrà presentar una justificació dels productes i materials de neteja que s’utilitzaran per a
la realització del servei (adjuntar fitxes tècniques i de seguretat en un annex separat a
aquest projecte tècnic), així com vestidors i mitjans de seguretat.
− Caldrà presentar una proposta d’horaris concret per cadascun dels operaris/es en cada
centre.
Clàusula 12. Altres obligacions
En el supòsit de vaga legal, l’empresa adjudicatària establirà els serveis mínims que determini
l’autoritat competent. Així mateix, haurà de posar-se en contacte permanent amb els
responsables de l’Ajuntament per a informar puntualment del seu desenvolupament i incidència.
Un cop finalitzada, l’empresa obligatòriament haurà de presentar un informe individualitzat
amb la conformitat del responsable de cadascun dels centres, amb els serveis mínims
prestats, el nombre d’hores que en el seu cas s’hagin deixat de prestar i els incompliments de
cada centre.
Posteriorment, l’Ajuntament podrà avaluar la corresponent deducció de la factura pels
serveis no prestats. Així mateix, l’empresa haurà de netejar i posar en condicions els centres
en el menor termini possible, sense cap càrrec per a l’Ajuntament.

Clàusula 13. Organització del servei
L’empresa adjudicatària designarà, en el termini de 15 dies a partir de l'oficilialització del
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contracte, un/a cap de la contracta i un/a encarregat/da adscrits a la contracta objecte
d’aquesta licitació. Aquesta estructura s’encarregarà de la gestió tècnica de la contractació i
tindrà una relació directa i constant amb els responsables municipals del contracte.
L'encarregat/da del servei haurà d'estar vinculat/da al servei de neteja dels edificis amb
presència diària i exclusiva al municipi de Figueres, i per aquest motiu, formarà part de la
plantilla de personal adscrit al present contracte.
També tindrà la responsabilitat de la gestió dels recursos del contracte, tant humans, com
mitjans materials per tal d’assolir els objectius fixats en aquest Plec i aconseguir una gestió
eficient dels mitjans i eines.
Pel que fa a la gestió diària del servei, vetllaran en tot moment per tal que la distribució de
mitjans i recursos sigui la millor per assolir els objectius de neteja fixats i especialment hauran
de distribuir el personal i els mitjans de què es disposi per ajustar-los en tot moment a les
necessitats i a les contingències del servei.
L'encarregat del servei serà la persona responsable de la custòdia de còpies de claus d'accés i
de codis d'alarma, entre d'altres, que siguin necessaris per a l'accés a les dependències
municipals.
Pel que respecta a la gestió del contracte per la part municipal, l’Ajuntament es reserva el
dret d’adaptar-lo i d’assignar els interlocutors de la manera que cregui més adient en el
decurs del contracte.
Memòria tècnica organitzativa
a) L’empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini d'1 mes a comptar des de
l'adjudicació del contracte, un pla concret de la forma i el horari de desenvolupament de les
seves activitats abans que aquestes s’iniciïn, a fi que puguin ser supervisades pel
Departament de Neteja de l’Ajuntament. Aquest pla podrà ser alterat segons les necessitats
i conveniències del servei, o de l’adjudicatari dins del plec de condicions del contracte,
cursant avís al Departament competent de l'Ajuntament de Figueres.
b) L’empresa adjudicatària tindrà la facultat de gestionar, dirigir, reglamentar i organitzar
internament el servei de la forma que més li convingui, respectant en tot moment les bases
contingudes en la comanda rebuda de l'Ajuntament de Figueres.
c) L’empresa adjudicatària respondrà del deteriorament que pugui produir-se en el mobiliari i
material, així com els extravia ments que es produeixin com a conseqüència de l'execució
dels treballs de neteja, satisfent totes les indemnitzacions pels danys i perjudicis que en la
prestació del servei pugui ocasionar-se tant a tercers com a propis béns dels centres o
edificis en què es dugui a terme.
d) El servei prestat per l’empresa adjudicatària serà controlat i supervisat per l’Ajuntament a
través del/la coordinador/a del departament de neteja sense perjudici de l'obligació que té
l'adjudicatari de vigilar el desenvolupament de la feina dels seus treballadors.
e) L’empresa adjudicatària disposarà d'una plantilla suficient per atendre el funcionament del
servei de forma correcte d'acord amb allò que preveuen aquestes normes reguladores.
f)

El personal destinat a l’execució del servei, anirà vestit uniformement d'acord amb la feina
que desenvolupi i subministrat per l'empresa adjudicatària.

g) El transport del personal, també anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
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h) El personal que executi els treballs de neteja serà de forma habitual el mateix, sens
perjudici de renovacions o suplències que hauran de ser comunicades a la direcció de cada
servei i a la persona o persones designades pel control del servei de neteja de l'Ajuntament.
i)

L’empresa adjudicatària seguirà totes les mesures que en cada moment dicti la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. Proveirà als seus treballadors dels estris i formació
necessària per seguir correctament les disposicions d'aquesta llei. L’empresa adjudicatària
donarà compliment a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals així com a tota la normativa
derivada de la mateixa. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària la realització de la
formació específica per a la seva activitat de tots els seus treballadors, així com
proporcionar els Equips de Protecció Individual, equips de treball o altres elements
necessaris pel desenvolupament de la tasca assignada en condicions de seguretat.

j)

L’empresa adjudicatària tindrà en compte en el compliment de les seves obligacions els
riscos propis de l'Ajuntament de Figueres i molt en particular pel que fa referència a l'ús
d'equips de protecció individual i a les actuacions en cas d'emergència.

k) L’Ajuntament de Figueres podrà requerir en tot moment informació sobre el compliment de
la normativa de prevenció de riscos i aturar el desenvolupament de l'activitat si es considera
que no s'estan aplicant mesures preventives adients i/o suficients.
l)

L'Ajuntament de Figueres podrà incloure més superfícies a netejar com a resultat
d'ampliacions, millores o obra nova dels locals, segons les condicions que consten en el
plec de clàusules administratives.

m) Per la substitució de personal de l'Ajuntament i per neteja de nous edificis o nous serveis de
l'Ajuntament, l'antelació de la petició del servei serà: de 6 hores, si són de 1 a 3 operaris, 24
hores, si són més de 3 operaris; i en casos puntuals d'emergències, la resposta serà
immediata.
Clàusula 14. Noves incorporacions i baixes
Durant la vigència del present contracte no es permet incorporar nou personal al servei de
neteja dels equipaments municipals sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.
En aquest sentit, l’empresa vetllarà per una organització dels serveis que permeti suplir les
baixes produïdes per jubilacions, incapacitats de llarga durada o altres causes amb la
reorganització de la resta del personal del servei.
Per fer-ho, l’adjudicatari presentarà per escrit una proposta de reorganització a l’Ajuntament i
aquest haurà d’aprovar el nou calendari d’horaris i prestacions dels serveis als diferents centres.
Qualsevol variació que es produeixi en aquest sentit, caldrà descomptar-lo del cost dels
serveis prestats de manera immediata, de forma que el mes següent ja quedi reflectit en la
facturació.
L’assignació de tasques i freqüències dels treballs de neteja en els diferents edificis s’adaptarà
a les variacions de plantilla que es pugui produir en un futur.
Les baixes, permisos i absències d’aquest personal, per qualsevol motiu o circumstància,
i les vacances anuals de la plantilla hauran de cobrir-se amb personal suplent, a càrrec
exclusiu del contractista, de manera que la prestació del servei no quedi perjudicada per quedar
reduïda la dotació de personal adscrit al contracte.
La no presentació o permanència en el seu lloc de treball d’un treballador adscrit directament al
servei haurà de ser coberta per personal suplent.
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Clàusula 15. Jornada i mesures d’estalvi
Un altre dels aspectes que es considera important de cara a l’ajustament dels costos
indirectes derivats de l’execució del contracte, són les mesures d’estalvi energètic impulsades
per l’adjudicatari envers la implantació d’una jornada adequada i el foment de les bones
pràctiques dels seus empleats.
La proposta d’organització del servei presentada pels licitadors haurà, doncs, de tenir en
compte els horaris fixats per la neteja dels centres, no només des del punt de vista dels
horaris d’obertura, sinó també en relació a la necessitat de requerir fonts d’energia (llum,
calefacció...) i la possibilitat d’estalvi derivada d’un millor ajustament d’aquests. Així mateix, es
valorarà especialment el foment i implantació de bones pràctiques ambientals en els
treballadors, especialment pel que fa al consum d’energia i gestió de residus.

Clàusula 16. Seguiment i control dels treballs
La/les persona/es encarregades de la supervisió es reuniran almenys amb una
periodicitat mensual amb els serveis tècnics municipals per comunicar les incidències que
s’hagin pogut produir.
En aquest sentit resten obligats a assistir a l’Ajuntament o al lloc que se’ls indiqui amb la
periodicitat i l’horari que es determini.
Així mateix, en cas de considerar-ho necessari s’efectuaran inspeccions conjuntes entre
supervisors i serveis tècnics municipals per revisar els treballs de neteja que s’hagin dut a
terme i es comprovarà la qualitat dels mateixos i l’eficàcia i resultat de l‘organització del
personal. En cas de considerar-ho necessari, l’Ajuntament podrà instar l’adjudicatària a variar i
modificar el servei per ajustar-lo al que es consideri més eficient.
El cap del servei es reunirà com a mínim un cop cada trimestre amb els serveis tècnics
municipals per fer un seguiment del servei i planificar els treballs.
L’adjudicatari, a més dels comunicats de treball, estarà obligat a facilitar les dades que amb
finalitats estadístiques i de control (horaris, freqüències, equips de treball, rendiments, etc.)
que els serveis tècnics municipals considerin necessàries per a la bona marxa del servei.
L’Ajuntament mitjançant els seus tècnics durà a terme un control de la prestació del servei,
supervisant el compliment del que s’estableix en el present Plec i de les condicions de
l’oferta adjudicatària, mitjançant una sèrie de revisions que s’establiran amb caràcter periòdic i
seguint unes freqüències determinades. Per aquest motiu, s’efectuaran una sèrie de
inspeccions “in situ” a l’atzar sobre la prestació del servei, en les quals es comunicarà
prèviament a l’empresa adjudicatària, amb la finalitat d’assistir-hi amb la persona responsable
de l’execució del servei i facilitar les observacions que siguin necessàries. Així mateix, amb
caràcter periòdic, també es portarà a terme un control de satisfacció dels usuaris dels centres
i que desenvolupen la seva activitat laboral en aquestes dependències (Enquestes de
Percepció del Servei).
El control que exercirà l’Ajuntament serà de caràcter quantitatiu i qualitatiu, tot resumint-se en:
Control d’activitats: que identificarà el grau de compliment de les prescripcions tècniques
(tasques i freqüències) estipulades i/o millorades en l’oferta. Aquesta revisió es farà
conjuntament amb la persona responsable assignada per l’empresa.
- Control qualitatiu: s’identificarà el nivell de qualitat de la neteja aconseguit durant la
prestació del servei i la percepció i el grau de satisfacció de la neteja d’acord amb una
classificació raonable, resultat de les valoracions conjuntes, i que es documenten en les
Actes d’Inspecció de Qualitat.
-
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Clàusula 17. Períodes de vacances i franges horàries
Per motius del règim de vacances o tancament de determinats edificis i equipaments municipals
al llarg de l'any (vacances d'estiu, Nadal, Setmana Santa, etc.), l'empresa adjudicatària restarà
obligada a destinar el personal que hi està adscrit a realitzar-hi feines previstes durant aquests
períodes de tancament (que en el seu funcionament normal no sigui possible o sigui difícil
d'executar), o bé a destinar aquest personal a altres feines a realitzar en altres edificis o
equipaments públics que requereixin de neteja.
En aquests casos, l'empresa no podrà aprofitar aquests períodes per a programar les vacances
del personal, si no que haurà de vetllar per a què el personal pugui gaudir dels períodes de
vacances durant l'any, tot garantint el servei previst en cada edifici o equipament. Per a garantir
aquesta estabilitat en el servei així com l'estabilitat del personal laboral adscrit, els contractes
laborals a subscriure per part de l'empresa amb el seu personal seran preferentment de
caràcter indefinit i a temps complert per a tot l'any, i únicament es podran subscriure contractes
d'interinitat o contractes temporals a temps parcial per motius de cobertura de baixes mèdiques
o per motius de circumstàncies de la producció per raó de més càrrega de treball en el servei.
La planificació de les vacances de cada treballador/a serà comunicada per escrit als
responsables de servei de l’Administració, per part de l’empresa adjudicatària i un mes abans de
l’inici del període de vacances.
Àmbit horari
Es considera horari nocturn des de les 22:00 h fins a les 06:00 h del dia següent. La resta
d’hores es consideren horari diürn.
El servei de neteja es prestarà:
- Als equipaments municipals: en horari diürn de dilluns a divendres (també dissabtes i
diumenges als centres indicats a l'Annex 3) a partir de les 6:00h (horari que serà indicat
pels serveis tècnics municipals).
- Als equipaments escolars: de dilluns a divendres a tots els centres escolars, en horari diürn i
fora de l’horari lectiu escolar del centre.
L’empresa mantindrà l’horari del personal de neteja ordinària que sigui necessari per a la
realització dels treballs que es precisin, així com organitzarà les intervencions dels
especialistes que duran a terme les tasques de neteja en aquells horaris que perjudiquin el
mínim possible a les activitats dels centres (preferentment dintre d’aquells intervals horaris
amb menor activitat per part dels usuaris al centre i dintre l’horari diürn).
La planificació anticipada, acurada i detallada per cadascun dels centres per a la realització
de les intervencions dels especialistes serà fonamental per a aconseguir una adequada
coordinació amb els responsables de centre i una millor eficàcia i qualitat del servei. Els
responsables de l’Administració podran suggerir canvis en la planificació i horaris de
l’intervenció dels especialistes lliurades per les empreses quan ho considerin convenient,
adaptant d’aquells intervals horaris d’intervenció perquè coincideixin amb horaris de menor
activitat per part dels usuaris del centre.
Per tal que l’horari de prestació del servei de neteja ordinari diari es solapi el menor temps
possible amb l’activitat dels usuaris i públic, seran d’obligat compliment les següents línies
generals:
- Abans de les 9:00 h, caldrà haver prestat el servei de neteja ordinària diària en tots els
centres que obrin en aquest horari. En el cas dels centres que obrin més tard, la neteja
s’efectuarà sempre abans de l’horari fixat d’obertura.
Principalment, durant les primeres hores del matí i de la tarda i fins a les 22:00 h, es durà a
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terme la neteja ordinària evitant les zones ocupades i dependències amb activitat dels
usuaris, netejant primer els espais buits sense usuaris i deixant per al final els espais
ocupats amb activitats, perquè es puguin netejar una vegada que aquestes hagin finalitzat , i
garantint que estiguin nets al començament de la propera jornada.
Aquelles operacions que poguessin generar molèsties importants o afectar el normal
desenvolupament de les activitats, s’efectuaran en hores o dies laborables determinats amb
la finalitat de minimitzar el seu efecte (i han d’identificar-se convenientment en el calendari a
presentar dintre del projecte tècnic).
- Totes les actuacions planificades es duran a terme sense cap cost addicional a
l’Ajuntament de Figueres (i no es podrà repercutir sobre ells cap tipus de complement
de retribució addicional per nocturnitat, plus festiu, etc.), ja que queden determinades
dins de la jornada laboral total dels treballadors i de l’oferta presentada.
-

Per tal d’efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes,
l’adjudicatari advertirà a la direcció facultativa dels canvis i ajustos en els treballs que està
previst realitzar, almenys amb 24h d’antelació, per tal d’adaptar-se a les circumstàncies de cada
moment.
Serveis especials
Quan circumstàncies especials ho requereixin o ho aconsellin, caldrà adaptar els treballs al
moment de dur-los a terme, procurant en tot moment que les interferències i/o molèsties
causades siguin mínimes.
Sempre que sigui possible, l’Ajuntament facilitarà amb la major antelació el llistat d’activitats
amb la seva ubicació i horaris, per tal que el contractista juntament amb els serveis tècnics
municipals, pugui planificar al màxim els treballs de neteja.
En situacions transitòries especials, el contractista haurà de coordinar la seva activitat amb les
obres de reforma, arranjament i millores, etc., per encàrrec de l’Ajuntament.

CAPÍTOL IV. RECURSOS HUMANS DEL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS
Clàusula 18. Generalitats del personal adscrit al contracte
L’adjudicatari disposarà del personal necessari per satisfer totes les exigències del contracte i
complirà envers els seus empleats amb la legislació i els convenis laborals que els siguin
d’aplicació.
El contractista, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable davant del personal
adscrit al servei contractat del compliment de la legislació que regula les relacions laborals, la
Seguretat Social i també, del conveni col·lectiu que correspongui.
El contractista exercirà la direcció i control de les activitats d’aquest personal, com al seu
únic ocupador i responsable. Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament
del contractista adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquell i l’Ajuntament existeixi
cap vincle de dependència funcionarial ni laboral.
El personal de l’adjudicatari haurà de tenir sempre un tracte correcte amb els usuaris dels
centres i dependències on es presti el servei, essent el contractista responsable que això es
compleixi. A tal efecte, l’adjudicatari corregirà de forma immediata el dèficit de comportament
del seu personal.
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Així, el contractista es farà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en el
vestir, o de la descortesia i mal tracte que el personal observi amb l’usuari i amb el veïnat en
general. En aquest aspecte, l’Ajuntament ostentarà el dret (podent imposar-se, a més, la
corresponent sanció al contractista) de separar del servei o qualsevol treballador del
contracte, que pel seu comportament donés motius per a tal fet.
L’adjudicatari, amb efectes a la data d’inici del contracte –i sempre que així ho prevegi el
conveni col·lectiu de referència, se subrogarà en els contractes de treball del personal que
figura en el plec de clàusules administratives, sigui quina sigui la modalitat contractual
d’aquests treballadors (contractats per a una durada o per a servei determinat, fixos de
plantilla, temporals, eventuals, interins, etc.). L’adjudicatari respectarà la modalitat de
contracte, la categoria professional, la jornada, l’horari, l’antiguitat i l’import total de salaris,
tant els que es deriven del Conveni Col·lectiu de Treball del Sector de la Neteja d’Edificis i
Locals de Catalunya, com els d’extraconveni, que cada treballador tingui reconeguts en
liquidar la seva relació laboral amb el contractista sortint.
El contractista també respectarà la resta de condicions addicionals pactades que els
treballadors a subrogar tinguin formalment reconegudes en finalitzar l’anterior contracte, si bé
l’organització de la feina correspondrà a l’adjudicatari, d’acord amb allò que estableixen els
articles 12 i 13 del conveni col·lectiu abans indicat.
Qualsevol modificació que afecti aquesta plantilla o les seves condicions que puguin tenir
incidència en el contracte (altes i baixes de treballadors, categories professionals, tipus de
contracte, millores econòmiques, convenis col·lectius del centre de treball, etc,) hauran de
ser prèviament autoritzades per l’Ajuntament.
Dintre del primer trimestre de cada any i sempre que sigui requerit, l’adjudicatari presentarà una
relació nominal actualitzada de la plantilla de personal adscrita al contracte, amb indicació
de la situació i condicions de treball de cada treballador.
Sempre que sigui requerit, l’adjudicatari ha de facilitar tota la informació sobre el personal que
presta els serveis i identificar els responsables de cadascun dels treballs.
L’incompliment de les obligacions que determinen els paràgrafs anteriors d’aquesta
clàusula serà considerat infracció molt greu.
L’empresa adjudicatària efectuarà els canvis, redistribuirà i reubicarà l’equip humà necessari
en cadascun dels equipaments del present plec, d’acord amb el conveni col·lectiu del sector
i amb les categories professionals considerades, per a la realització del servei a cadascun dels
centres i d’acord amb la càrrega de treball mínima (hores de dedicació mínimes de
netejador/a diari tots els dies operatius del contracte).
En el cas que es produeixin canvis en les necessitats de neteja dels centres, aquesta
càrrega de treball podrà ser modificada per part dels responsables de l’Administració si ho
consideressin convenient, essent comunicades per escrit als responsables de les empreses en
el cas de produir-se. Així mateix, per criteris d’eficiència en la prestació del servei i millora de
l’equilibri i homogeneïtzació de la qualitat entre els centres, els responsables de
l’Administració podran redistribuir la càrrega de treballs d’hores de neteja diària d’un centre a
un altre.
L’adjudicatari haurà de respectar i fer respectar els aspectes següents:
-

Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus empleats i dels
ciutadans en general durant l’execució dels treballs.
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-

-

Els treballadors que efectuïn els treballs aniran equipats amb tot el material de seguretat
necessari i amb l’uniforme que determina aquest Plec, per tal que permeti una ràpida i clara
identificació.
El contractista es responsabilitzarà de la cortesia dels seus empleats i haurà d’intervenir
davant de qualsevol problema que aquests poguessin ocasionar.

L’incompliment d’aquestes obligacions serà considerat infracció greu, llevat del primer, que
tindrà la consideració de molt greu.
En el termini d’un mes l’adjudicatari haurà de nomenar un responsable tècnic supervisor del
servei, amb titulació de grau mig, per a la direcció dels treballs, amb una dedicació del
1 0 0% de la jornada laboral.
El cap de servei no passarà a formar part de la relació de personal a subrogar quan
l’empresa adjudicatària finalitzi el seu contracte.
L’adjudicatari està obligat a posar en coneixement dels serveis tècnics municipals en un termini
de 12 hores com a màxim, qualsevol alteració d’aquesta plantilla de personal, així com tota
contractació que per suplències, necessitats puntuals del servei, etc. s’efectuï tot assenyalant
tipus de contracte emprat i la seva durada. Si comportés ampliació de la plantilla
relacionada en l’annex IV, el contractista sol·licitarà autorització prèvia a l’Ajuntament. En
qualsevol cas, les jubilacions i altres baixes de llarga durada es substituiran amb nou personal
contractat amb caràcter d'interinitat; l'adjudicatari haurà de motivar expressament davant de
l'Ajuntament la no necessitat d'aquesta cobertura.
Sempre que sigui requerit, l’adjudicatari haurà de facilitar tota la informació sobre el
personal que efectuï els treballs i haurà d’identificar als responsable de cadascun dels treballs.
Qualsevol treballador adscrit a la prestació del contracte, tindrà l’obligació d’assenyalar aquells
fets o situacions contraris al bon estat de neteja que hagi observat i que no hagi pogut resoldre
per si mateix, comunicant-ho al contractista per tal que aquest o els serveis tècnics municipals
adoptin les mesures necessàries per corregir les anomalies detectades.
L’incompliment de les obligacions que determinen els paràgrafs anteriors, en relació al personal
adscrit al servei, es considerarà una infracció molt greu.

Clàusula 19. Control presencial i control d’hores de treball dels serveis contractats per
part de l’Administració
Els contractistes hauran de complir el nombre d’hores diàries/anuals de dedicació del
personal del servei de neteja establert per un centre o grup de centres en el quadre resum
establert a la seva oferta.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària controlar l’assistència de cadascun dels seus
treballadors als diferents centres mitjançant un Sistema Informàtic de Control Horari (SICH)
detallat i precís que permeti garantir el control i la monitorització a distancia de la
dedicació horària de la prestació del servei per cada operari/a en cada centre, i, per tant, que
permeti acreditar diàriament el compliment del servei.
El SICH a implantar ha d’estar gestionat per una empresa externa independent (que
exerceix les funcions d’auditoria), que permeti acreditar la invulnerabilitat i fiabilitat dels
registres i dades recollides, a més de ser totalment transparent i de permetre la visualització
similar,
tant
als
responsables
de
objectiva de les dades i registres de forma
l’Administració, com als responsables de l’empresa adjudicatària, i deu constar, com a
mínim, de les següents prestacions:
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1. Una Base de Dades resident a Internet, permanentment actualitzada i accessible les 24
H/365 D l’any, des de qualsevol ordinador o dispositiu amb navegador –accessible via
Internet.
2. Amb la responsabilitat d’establir planificacions prèvies de torns de treball individuals de
cada operari/a en cada centre de treball, d’acord al seu horari diari previst;
3. Amb possibilitat també de controlar torns de treball no planificats de prestació del
servei– operaris/es itinerants, reforços, suplents, etc.
4. Amb la possibilitat de generar alertes (per exemple: preavisos on-line que una
determinada planificació d’entrada o sortida d’un operari/a en un centre concret, no s’ha
complert dins un marge de temps prudencial la prestació del servei, i per tant, en cas de
no assistència d’un operari/a en un temps mínim determinat dins la seva planificació de
prestació de servei, aquesta alarma permeti facilitar una immediata detecció a temps de
la no assistència, per a poder establir mesures correctores i/o substitucions de baixes
imprevistes en el menor temps possible per part dels responsables de l’empresa
adjudicatària;
5. Amb la possibilitat de registrar de forma fàcil possibles comentaris i explicacions a temps
real i on-line per part dels responsables de les empreses adjudicatàries sobre possibles
incidències que es puguin produir en els marcatges i registres dels seus operaris/es en
el centres de treball sobre les planificacions prèvies establertes per a la prestació del
servei, així com la seva immediata i fàcil visualització per part dels responsables de
l’Administració.
6. Amb la possibilitat de verificar de forma fàcil la prestació del servei de neteja amb la
identificació de l’operari/a corresponent a través d’una gravació d’àudio.
7. Amb la possibilitat d’exportació immediata de les dades i registres a fulls de càlcul, a més
de facilitar la confecció de diversos tipus de resums sobre el total d’hores de dedicació de
neteja. prestades i justificades per a diversos períodes que es desitgin sol·licitar (ja
sigui per a cadascun o per grups de centres, operaris/es, dies de la setmana, mesos,
horaris diürns i nocturns, etc.). A més de facilitar la confecció dels resums d’hores de
dedicació dels serveis contractats de neteja. que sol·licitin els responsables de
l’Administració (per cadascun dels centres i operaris de forma diària, setmanal, mensual,
etc.).
Els operaris/es de neteja hauran de trobar-se cada dia de forma puntual al seu lloc de treball i
complir l’horari establert per al seu lloc de treball assignat per l’empresa a cadascun dels
centres, ja sigui un torn planificat o no, efectuant una comunicació telefònica pertinent de la
seva assistència (una trucada, tant a l’entrar com al sortir, de cada centre de treball mitjançant el
terminal telefònic ubicat al centre).
L’empresa adjudicatària disposarà de dos mesos des de l’inici del contracte per a formar
els seus treballadors, exigir un bon compliment de prestació del servei, garantir el convenient
i precís desenvolupament i utilització dels sistema de control de presència i d’assistència que
esculli i determini l’Administració (sistema d’informació ja contrastat en altres Administracions i
molt fiable, que permeti unificar, justificar i garantir de forma senzilla i precisa l’exactitud de
les hores de dedicació, a cada centre, de cada operari/a per a la prestació del servei). Les
hores realment prestades i justificades en el SICH es podran utilitzar de base de comparació
amb les hores establertes en el Plecs Tècnics o en les hores que hagin ofert les empreses
adjudicatàries (millores). En base al nivell de compliment o, en el seu defecte, de desviació es
procedirà a les compensacions o regularitzacions que siguin oportunes.
L’Administració es reserva el dret de retribuir únicament les hores realment prestades i
justificades a cada centre (mitjançant el SICH), sempre que les hores prestades siguin
inferiors a les establertes al Plec Tècnic o a les finalment ofertades per les empreses
adjudicatàries, d’acord amb el preu hora mig diürn, nocturn, etc. resultat de l‘oferta del
adjudicatari. Per tant, l’adjudicatari, a més de no cobrar les hores no prestades i no
justificades (en el cas que la prestació real sigui inferior a les hores mínimes ofertades de les
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empreses adjudicatàries), podria haver de respondre davant l’Administració per
incompliment injustificat de la dedicació d’hores de servei establerta per a cada centre/grup de
centres/lot d’aquest contracte.
El cost d’utilització del SICH escollit per l’Administració està inclòs dins el pressupost de
licitació i de la proposició econòmica que pugui presentar l’adjudicatari, i aquest cost haurà de
ser assumit de forma íntegra per l’empresa adjudicatària (import que deurà ser pagat
mensualment –directament a l’empresa subministradora del SICH que hagi escollit
l’Administració, per proveir aquest SICH– mitjançant la presentació d’una factura mensual per
part de l’empresa subministradora del SICH al propi adjudicatari). Es considera inclosa una
reserva del 0,65% de l’import total anual d’adjudicació del servei de neteja per a aquesta
finalitat (lloguer i utilització del SICH) dins el pressupost total d’aquest contracte de serveis.
Els imports corresponents a aquest lloguer i utilització del SICH esmentat, conformaran una part
de les despeses generals de l’empresa adjudicatària, i per tant, s’haurà d’incloure al seu
propi escandall i desglossament de partides de costos, formant part de l’import total de la seva
proposició econòmica.

Clàusula 20. Plantilla assignada
L’empresa comunicarà de forma precisa als responsables de l’Administració cadascuna de les
netejadores assignades a cada centre i especialistes itinerants (és a dir, tot el personal titular i
suplent per a cobrir l’absentisme), de forma que sempre que es produeixi una modificació
definitiva ( jubilació, invalidesa, excedència o qualsevol canvi definitiu) d’un operari en un
lloc de treball, s’haurà de comunicar immediatament per escrit als responsables de
l’Administració, amb el nom, cognom i DNI del substitut/a per a la seva constant i permanent
actualització d’informació. L’Administració podrà efectuar els controls periòdics que estimi
oportuns sol·licitant la documentació que es requereixi del personal assignat per part de
l’empresa adjudicatària als centres objecte del contracte (nòmines, TC’s, controls presencials i
d’assistència, etc.)
Clàusula 21. Coordinació i supervisió del servei
L’adjudicatari del servei es comprometrà a implantar un sistema de supervisió del servei a
temps complet. Aquesta mesura es pactarà amb els responsables de l’administració i
s’implantarà coma molt tard durant els primers sis mesos del contracte seguint les pautes i
mètodes que s’estableixin conjuntament entre l’empresa i l’administració.
El supervisor haurà de disposar d’un vehicle per desplaçar-se pels diferents centres i
repartir el material. Aquest vehicle serà propietat de l’empresa adjudicatària, que serà
responsable del seu adequat manteniment i atès que estarà adscrit de manera exclusiva al
servei, anirà retolat i pintat segons les indicacions fixades per l’Ajuntament pels vehicles
municipals. No s’autoritzarà l’utilització d’aquest vehicle per altres usos fora dels servei
contractat, excepte casos excepcionals justificats, i prèvia petició per escrit per part de
l’empresa.
L’adjudicatari haurà de disposar i garantir la disponibilitat d’un servei d’atenció telefònica les 24
hores els 365 dies de l’any, per a atendre qualsevol urgència o imprevist que es pugui produir
o sol·licitud que formulin els responsables de l’administració.
Entre d’altres, les tasques que ha de desenvolupar l'encarregat són:
Assegurar-se de l’adient organització i distribució dels llocs de treball pel millor
aprofitament de la plantilla per a realitzar les tasques de neteja previstes en aquest plec.
- Dirigir, coordinar i controlar al personal al seu càrrec.
- Donar suport, motivar i donar formació en el seu lloc de treball al personal suplent i de
substitució de l’adient realització de les tasques, procediments, àrees i altres obligacions
-
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-

-

-

-

-

-

-

pròpies de cada lloc de treball en cada centre.
Solucionar les incidències per a garantir la continuïtat dels serveis. Garantir la
disponibilitat del personal, adequant-se als llocs de treball necessaris per a efectuar la
neteja establerta per a cada dia laborable operatiu (propostes de contractes temporals de
substitucions de personal fix, de reserva i reforços, etc.)
Assegurar el seguiment d’una adequada política de gestió de personal, i vetllar per la
seguretat i salut en el treball.
Comunicar-se de forma contínua i a diari amb els seus treballadors/es, per tal de poder
informar i anticipar als responsables de l’Administració sobre qualsevol tema d’interès
relatiu al servei de neteja contractat.
Controlar i assegurar la realització del programa de serveis (tasques i freqüències
de neteja establertes, acompliment de les neteges de fons, vidres, lluminàries, sostres,
conduccions i alteres tasques dels especialistes).
Supervisar de forma rutinària la qualitat del servei de neteja a tots els centres assistint als
controls de qualitat que es requereixin, i posteriorment analitzar i avaluar els resultats del
control de qualitat del servei conjuntament amb els responsables de l’administració,
per tal d’unificar i establir criteris homogenis respecte a la qualitat de neteja que es
requereix a cada centre.
Avisar als responsables del servei de neteja de l’administració de les incidències no resoltes.
Supervisar els subministraments i equipaments necessaris per efectuar la neteja de les
dependències i assegurar la seva disponibilitat per a efectuar el servei.
Facilitar la recepció de formularis de petició de productes de les netejadores de cada centre i
atendre aquestes peticions. Així com identificar i controlar les necessitats
d’aprovisionament, consums habituals i disponibilitat dels estocs de productes materials i
equips per a cada centre, per part del personal de neteja, evitant que les netejadores no
es quedin cap dia sense productes i materials per a dur a terme el servei, i garantint la seva
correcta instrucció de manipulació i utilització per a un eficient nservei de neteja d’acord
amb les fitxes tècniques i de seguretat dels mateixos.
Omplir els formularis que es demanin i aportar altra documentació que es requereixi per
part dels responsable de l’Administració i portar totalment actualitzada la informació
rellevant que es requereixi per a aquest servei.
Establir criteris ambientals en tot el procés: vetllar per la qualitat ambiental de productes de
neteja i higiene, ús de desinfectants amb la mínima càrrega contaminant de les aigües
residuals, responsabilitat del personal de neteja per a aplicar criteris ambientals, garantir la
recollida selectiva de les diferents fraccions, reduir dins les possibilitats la quantitat de
residus generats, ús racional de l’aigua i l’energia amb criteris d’estalvi.

Clàusula 22. Subcontractació
L’adjudicatari no podrà cedir ni traspassar el contracte a no ser amb la prèvia autorització
municipal, que podrà discrecionalment concedir-la o denegar-la.
No es permet la subcontractació.

CAPÍTOL V. MATERIALS, CONSUMIBLES I ALTRES
Clàusula 23. Maquinària i materials per a la neteja
Seran a compte i càrrec exclusius del contractista la maquinària, estris, productes de neteja i
accessoris que fossin necessaris per a l’adient prestació dels serveis objecte d’aquest
contracte, d’acord amb les tasques i freqüències, la sistemàtica de neteja i nivell de
qualitat de la neteja proposats en aquest plec.
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Productes i materials de neteja
Per a l’ús diari es faran servir sabó neutre, àcid acètic, àcid cítric, aigua i vapor d’aigua a pressió.
Per fer les neteges a fons i altres tractaments, qualsevol producte haurà de ser aprovat pel
departament de Riscos Laborals de l’Ajuntament.
Abans de l’inici dels treballs es presentaran les fitxes tècniques de tots els productes proposats
per a la seva aprovació pel departament de Riscos Laborals municipal.
Els productes i materials a utilitzar hauran d’estar adientment envasats i portar impresa la
marca corresponent, els quals hauran de ser de reconeguda qualitat per la neteja de les
dependències objecte del contracte, en quant a tipus de superfície a netejar, mobiliari i
accessoris variats que es trobin en les mateixes.
Es tindran en compte els següents criteris:
−
−
−
−
−
−

−

−

−

Limitació estricta de l’ús de desinfectants
Orientació en ecoetiquetes dels productes de neteja
Bosses d’escombraries de plàstic reciclat, amb colors diferenciats externament en funció de
les diferents fraccions de la recollida selectiva.
Es valorarà la substitució de papereres de resta o rebuig per d’altres de plàstic reciclat, així
com i la introducció de noves allà on sigui necessari .
Es valora pels productes de neteja generals (neteja terres, neteja vidres, neteja
superfícies i desengreixants):
Que no estiguin classificats ni continguin ingredients classificats amb els següents
components (regulats legislació): R40, R42, R43, R45, R46, R49, R68, R50-53, R59, R60,
R61, R62, R63 ni R64.
Que compleixin amb els criteris definits a alguna ecoetiqueta Tipus I (ecoetiqueta
ecològica europea, Cigne Nòrdic o similars) pel que fa a la presència de compostos
químics en la formulació del producte.
Només pot utilitzar-se el lleixiu (o alternativa) en llocs restringits: lavabos i llocs més
amplis en llars assistencials. En general, en els paviments i terres es netejaran amb pasta
de sabó neutre.
Es potencien les alternatives de productes, que no continguin formaldehids,
paradiclorfenols, ni clorbenzols.

Els productes i materials a utilitzar han de portar imprès, visiblement, el procediment necessari
per tal de fer un correcte ús dels mateixos, forma d’aplicació i condicions d’utilització, així com
les condicions de seguretat que són pròpies dels envasos i el grau de perillositat de
cadascun dels productes, degudament indicat segons icones estàndard.
Ha de quedar garantit que els productes que es facin servir no faran malbé l’entorn.
La maquinària i eines que s’utilitzaran per als treballs de neteja seran aquelles que
garanteixin una millor qualitat del servei, és a dir, l’adjudicatari haurà de disposar de totes
les màquines i mitjans auxiliars (escales, mànegues, etc.) que siguin necessàries per a la
correcta prestació del servei.
Els licitadors hauran de detallar la maquinària i eines que es posaran a disposició de la
contracta, especificant les característiques tècniques, segons model d’una fitxa en què
consti les dades del fabricant, model, potència, rendiment, i d’altres que resultin d’interès.
L’adjudicatari vetllarà en tot moment per la conservació en un perfecte estat de la
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maquinària i les eines de neteja per garantir que el seu funcionament sigui l’òptim. En quant a
Retirada/Evacuació dels residus de les activitats municipals (pròpies i d’usuaris):
Gestió de residus
Amb independència de la gestió dels residus auto-generats per l’empresa adjudicatària i en
concret dels seus envasos, s’haurà de dur a terme la gestió dels residus produïts per l’activitat
municipal.
Fraccions a considerar relacionades amb el present plec:
Paper
Envasos lleugers (plàstic, llaunes, brics)
Vidre
Matèria orgànica en offices, petites cuines i espais d’usos similars, a mesura que s’hagi
implantat la recollida selectiva
- Resta o rebuig
- Materials de destrucció Certificada
-

És responsabilitat de l’empresa de neteja recollir totes les fraccions esmentades per separat i
fer-les arribar al destí adequat, de la forma adequada i en el moment adequat (recollida
selectiva interna i evacuació de residus). Resta prohibit barrejar els materials.
L'empresa realitzarà la formació del personal de neteja i organització del treball d’evacuació de
forma adequada. Així mateix, facilitarà s i e s c a u els elements de transport interns
adequats, inclòs carros de neteja amb compartiments convenientment identificats i/o bosses
d’escombraries industrials del color corresponent per a cada fracció.
L’empresa adjudicatària haurà d’executar les seves tasques de conformitat amb el model de
recollida selectiva municipal implantat a la ciutat (punts de recollida selectiva, deixalleria, etc.)
o al sistema de recollida especial que correspongui.
Els residus acumulats s’hauran de retirar de l’edifici i entregar al sistema de recollida
municipal o al sistema de recollida especial que correspongui.
En tot cas l’empresa adjudicatària ajustarà la freqüència de buidat d’acord amb els ritmes de
producció de cada fracció per evitar-ne la saturació.
L’incompliment de la recollida selectiva, els productes de neteja i materials es considera falta
greu.
Consum d'aigua
S’utilitzarà aigua suficient per a garantir el servei, tenint en compte criteris d’estalvi i
eficiència, com per exemple no deixar les aixetes obertes en continu.
Consum d'energia
S’establiran criteris d’estalvi i eficiència energètica amb totes les actuacions, com per exemple
tancar la llum de l’espai un cop realitzat el servei, evitant tenir totes les llums obertes d’altres
espais o del conjunt de l’edifici. Resta prohibit manipular els sistemes de calefacció i/o
climatització.
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Informe anual del servei a cada edifici
En finalitzar cada any de contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà un informe per edifici
que serà requerit per conformar la certificació i factura del darrer mes de cada exercici i que
contindrà almenys:
- Una descripció física de l’objecte del contracte detallant superfícies
- Una descripció dels esforços reals de treball
- Una descripció detallada dels costos
- La relació de productes i la quantitat de producte emprat i millores

Clàusula 24. Consumibles
L’empresa tindrà cura de la reposició dels materials fungibles dels lavabos. Pel que fa al
paper higiènic, el paper eixugamans i el sabó, l’empresa en farà la reposició, així com també per
la resta de consumibles, com poden ser les bosses d’escombraries i d’altres.
Les característiques concretes dels materials consumibles higiènics dels lavabos a
aprovisionar i reposar en els centres son:
−

−

Les bosses d’escombraries a subministrar hauran de tenir una resistència i dimensions
adequades (bosses petites per a les papereres i grans per als contenidors i carros de
neteja) i amb colors diferenciats externament en funció de les diferents fraccions de la
recollida selectiva, per garantir una efectiva separació i recollida selectiva de residus fins
al seu abocament final en els contenidors específics municipals a la via pública o
deixalleria. Les bosses d’escombraries hauran de ser preferiblement de plàstic reciclat.
En el cas de les papereres dels patis de les escoles d’educació infantil i primària, les
bosses també es subministraran en la quantitat suficient que necessitin els conserges per a
la retirada de deixalles de la neteja diària.

Clàusula 25. Estalvi energètic
Amb la finalitat de reduir els costos de consum energètic als nivells imprescindibles i per tenir el
màxim aprofitament de la llum natural, l’empresa adjudicatària realitzarà un horari que contempli
aquest mínim necessari.
Per aquest motiu, en períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa i estiu), i en
aquells dies que l’escola no tingui alumnes per algun dia demanat com a festiu del centre,
l’horari de treball a les escoles serà totalment diürn a l’objecte d’aprofitar la llum natural.
En finalitzar la jornada, el servei de neteja haurà d’apagar tots els llums, (excepte les
d’emergència), tancar finestres, baixar persianes, tancar totes les aixetes, tancar
adequadament totes les dependències, oficines o aules que així ho requereixin i finalment
connectar l’alarma.

Clàusula 26. Senyalització dels treballs
En aquells casos en què es consideri necessari, a fi de garantir la bona marxa dels
treballs, la seguretat dels treballadors i causar el mínim de problemes als usuaris, el
contractista es farà càrrec de senyalitzar els equipaments i altres punts de possible
conflicte, d’acord amb els serveis tècnics municipals.
La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i serà especialment
important en el cas de neteges especials (vidres exteriors, persianes, etc.) on romandrà
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col·locada fins just després de finalitzar la neteja, moment en què es procedirà a la seva
retirada. L’incompliment d’aquests serveis seran considerats infraccions greus.

CAPÍTOL VI. ALTRES ASPECTES DE CARÀCTER GENERAL
Clàusula 27. Desperfectes
L’adjudicatari respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntàriament o involuntària,
causi el personal que presti el servei de neteja, durant el seu horari de prestació, per la qual
cosa haurà de reparar o substituir immediatament tots els desperfectes causats. Si no ho fes, es
descomptarà el cost de reparació i/o substitució dels desperfectes en la facturació corresponent.

Clàusula 28. Responsabilitat patronal
El contractista serà responsable, en tot moment, de la correcció del tracte i imatge del seu
personal.
L’adjudicatari adquireix els drets i les obligacions, com a empresari, respecte el personal que
contracti per a la realització dels serveis, així com els derivats de la legislació laboral, restant
l’Ajuntament lliure de tota responsabilitat.
Seran a càrrec de l’adjudicatari les obligacions establertes del pagament de les quotes de la
Seguretat Social, posant a disposició de l’Ajuntament els documents que acreditin el seu
compliment.
En cap cas l’Ajuntament es responsabilitzarà de les obligacions laborals de l’empresa
adjudicatària.

Clàusula 29. Ampliació del servei
L’adjudicatari estarà obligat a ampliar el servei a altres edificis existents o de nova construcció
quan l’Ajuntament li ho comuniqui per escrit, e n l e s c o n d i c i o n s q u e c o n s t e n e n
el plec de clàusules administratives.

Clàusula 30. Prevenció de Riscos Laborals
L’empresa adjudicatària queda obligada a portar a terme els preceptes de la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i aquelles altres disposicions normatives o reglamentàries
que, en aquesta matèria, siguin d’aplicació.
En qualsevol cas, l’empresa haurà d’acreditar:
−
−
−
−

Quina és la modalitat preventiva que disposa segons el RD 39/1997 i referència de
la mateixa.
Que els treballadors disposen de la formació necessària per dur a terme dels treballs que
són objecte de contractació.
Que l’empresa disposa de l’avaluació de riscos o, en el seu cas, de procediments i
protocols per aquests tipus de treball.
Que té concertada la “vigilància de la salut” (en cas contrari caldrà justificar-ho).

L’empresa, en funció de cada àmbit concret de treball, establirà les mesures i procediments
específics que resultin necessaris en cada cas, de manera que els treballs corresponents
s’efectuïn en condicions de seguretat i salut, adoptant els mitjans de prevenció
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corresponents i informant als treballadors.
L’empresa farà el subministrament dels equips de protecció individual que fossin necessaris
per a la realització dels treballs en condicions de seguretat i salut.
L’empresa aportarà els equips de protecció col·lectiva i els mitjans auxiliars que resultin
necessaris per a la realització dels treballs en condicions de seguretat i salut, mentre no hi hagi
pacte exprés en altre sentit.
L’Ajuntament disposarà els mitjans que li pertoquin, a sol·licitud de l’empresa, per facilitar la
implantació de les mesures de prevenció que resultin necessàries.
Els treballs que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos
especials, estiguin afectats de reglamentació específica, siguin extraordinaris, en alçada, en
espais confinats o que puguin suposar un risc addicional, seran objecte d’anàlisi i avaluació
prèvia, de manera que es puguin adoptar les mesures de prevenció que corresponguin per
ser realitzats en condicions de seguretat i salut.
La utilització o manipulació de productes químics serà objecte de protocol específic. Els
productes a utilitzar estaran autoritzats i la seva perillositat serà la menor possible per l’ús
previst; caldrà aportar les fitxes de seguretat corresponents als productes utilitzats i, en el cas
de plans de neteja, es farà referència concreta a les mesures de prevenció a adoptar.
Abans de la realització de treballs que per la seva naturalesa puguin suposar un perill o
generar molèsties als ocupants o als usuaris dels edificis, establiments municipals o espais
públics, caldrà comunicar-ho prèviament als òrgans pertinents de l’Ajuntament amb indicació
de les mesures de prevenció a prendre. Aquests treballs s’hauran de fer conforme als protocols
que siguin d’aplicació.
L’empresa tindrà a disposició de l’Ajuntament els documents acreditatius dels compliment
de les seves obligacions socials i en matèria de prevenció de riscos laborals.
A efectes de coordinació, es considera preferent la designació d’alguna persona encarregada
de la coordinació d’activitats preventives, sense perjudici d’altres mitjans de coordinació
establerts al RD 171/2004 que es determinin.
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ANNEX 1.
RELACIÓ D'EDIFICIS, EQUIPAMENTS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS OBJECTE DE
NETEJA
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4.3- ARXIU MUNICIPAL

Ubicació:

C/ Moreria, 9

Característiques de l'edifici:

Tel.972514989
superfície interna:

682,60 m2

Edifici de tres plantes que té la funció d'arxiu municipal
Planta soterrani: sala de calderes.
Planta baixa: sala de consultes, amb taules i cadires, consergeria, despatx, recepció, una zona
de wc, una sala polivalent, distribuïdor, escala i ascensor.
Planta primera amb tres sales de 114,52 m2, 59,30m2 i 39,66m2 que funcionen com a arxiu amb
moltes prestatgeries, i alguna taula, ascensor, escala.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9h.
Total hores setmanals: 6 hores
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar punts de llum, panys, portes, finestres, persianes.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.4- BIBLIOTECA COMARCAL CARLES FAGES DE CLIMENT

Ubicació:

Plaça del Sol, 11

Tel. 972677084

e-mail: bibfigue@ddgi.es
Característiques de l'edifici:

Planta subterrani:

662 m2

Planta baixa:

535 m2

Primer pis:

355 m2

Segon pis:

324 m2

Edifici de 3 plantes més soterrani. Quatre pisos com a zona de biblioteca, tot emmoquetat amb
taules, cadires, sillons ordinadors, una Tv, un vídeo, taules d'oficina i taulells de recepcióinformació, prestatgeries amb llibres, CDs, cintes de vídeo, etc... Les quatre plantes estan
comunicades per escales també emmoquetades i algunes amb baranes de vidre. Ascensor
metàl·lic Porta d'entrada giratòria i de vidre. Sala de conferències, dos despatxos. Una zona de
treball i l'arxiu. Quatre serveis sanitaris amb 4 lavabos, 6 WC i 1 dutxa. Un office. Les parets
exteriors de l'edifici són de vidre (500m2 ).
Personal necessari: 3 persones
Horari de neteja: 2 persones de 6:00h a 9:00h. de dilluns a divendres
1 persona de 14,00h a 15,00h de dilluns a divendres
1 persona de 18,00h a 19,00h de dilluns a divendres
Aquest horari es pot modificar per raons de servei.
Total hores setmanals: 42 hores.
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Passar l'aspirador a tot l'edifici emmoquetat (4 plantes i les escales corresponents).
Netejar i desinfectar els serveis sanitaris. Netejar els miralls.
Buidar i netejar les papereres interiors, situant les escombraries al punt de recollida.
Escombrar i fregar els despatxos. I la sala de conferències quan s'utilitzi.
Treure taques de parets metàl·liques i ascensor.
Treure les taques de vidres a l'abast del públic.
Netejar taules i cadires.
Treure taques de baranes, vidres i porta de vidre.
Treure la pols de portes, mobles, prestatgeries, ordinadors...

-

Neteja setmanal
Escombrar i fregar la zona d'arxiu.
Netejar les taques de mobles i portes.
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-

Netejar els defores de la biblioteca
Neteja mensual
Netejar els vidres interiors i exteriors a l'abast del públic (fins a 1,80m).

-

Netejar panys i punts de llum.
Netejar portes i finestres.
Esteranyinar.
Netejar a fons les rajoles dels serveis.
Netejar a fons el mobiliari i prestatgeries.
Netejar a fons els accessos i ascensors.
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4.5- ANTIC EDIFICI INFORMACIÓ I TURISME

Ubicació:

Plaça del Sol, s/n

Característiques de l'edifici:

Tel.972000000
superfície interna:

184,31 m2

Edifici de planta baixa amb sala de recepció, dos magatzems, tres despatxos i serveis amb dos
lavabos i dos WC.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8 a 9h.
Total hores setmanals: 4 hores
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.6- CONSELL MUNICIPAL DE VILATENIM

Ubicació:

c/ Nou de Vilatenim, 15

Característiques de l'edifici:

Tel. 972 50 57 11

superfície interna: 231, 08 m2

Edifici de dos plantes comunicats per una escala i ascensor.
La planta baixa consta de rebedor, distribuïdor, sala polivalent, sala casal d’avis, despatx, dos serveis
amb WC i lavabo, i petit magatzem amb sortida a jardí intern.
La planta 1 consta de sala polivalent amb sortida a porxo i escales a jardí interior, pas, i dispensari
mèdic i un servei amb lavabo i WC.

Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dilluns i divendres de 11h. a 12,30h
Total hores setmanals: 3 hores
Programa de neteja:
Comprèn la totalitat de les superfícies, coberts i porxos.

-

Dos cops per setmana
Escombrar i fregar terres tenint especial cura amb els racons i sota els mobles.
Treure la pols del mobiliari.
Buidar i netejar papereres i cendrers exteriors. Reposició de bosses d'escombraries.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris i higiènics.
Reposició de paper WC, sabó de mans.
Recollir les escombraries i situar-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals.
Repàs dels vidres i portes a l'abast del públic fins a 1,80m.

-

Neteja mensual
Netejar vidres interiors i exteriors d'abast al públic fins a 1,80m
Netejar portes i finestres .
Netejar a fons taules, cadires i resta de mobiliari.
Netejar a fons els serveis, incloses les rajoles.
Netejar panys i punts de llum.

-

Cada sis mesos
- Esteranyinar
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4.7- FUNDACIÓ CLERCH I NICOLAU
Ubicació: C/ Nou, 53

Tel. 972511858

Característiques de l'edifici: Edifici de 3 plantes.
Planta baixa:

452,40 m2

Planta primera:

305,20 m2

Primer segona:

128,10 m2

La planta baixa consta de distribuïdor, recepció-consergeria. dos depstaxos, escala,
pati interior on hi ha les Oficines de Català (5 despatxos i passadis), serveis, una aula i
la part de darrera amb passadís i 3 aules.
La planta primera trobem 6 aules i escala.
La planta segona consta de escala i 3 aules.
Personal necessari:
Horari de neteja:

1 persona

De dilluns a divendres de 14:00h a 17:00h

Total hores setmanals: 15 hores
PROGRAMA DE NETEJA

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres,
netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d’escombraries.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques aïllades de vidres de les portes principals..
Dies alterns
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
Neteja setmanal
- Fregar aules i despatxos.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula,...
- Treure taques de mobles, armaris.
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-

Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires de l'alumnat
Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades del centre
Netejar les baranes de les escales.

Neteja mensual
-

Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors del centre i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos (Festes de Nadal, Setmana Santa, festes escolars)
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys, poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires de l'alumnat.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.8- CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FERRAN SUNYER
Ubicació: Ronda Sud, 3

Tel. 972511296

Característiques de l'edifici: Edifici de 2 plantes més soterrani.
Planta soterrani:

307,57 m2

Planta baixa:

483,78 m2

Primer pis:

681,87 m2

La planta soterrani consta de distribuïdor, zona de serveis d’homes, dones i adaptat a
minusvàlids en total a netejar 74.87 m2. La zona de magatzems que hi ha inclòs el
magatzem de neteja no queda inclòs.
La planta baixa consta d’entrada-recepció, consergeria, distribuïdor, oficines, 7
despatxos, sala de reunions, biblioteca, sala d’instal·lacions i escala.
La planta primera consta de distribuïdor, aula d’informàtica, 8 aules i zona de serveis 5
wc d’homes, 5 wc de dones amb lavabo corregut d’acer inoxidable tots dos i servei de
minus amb wc i lavabo.
Personal necessari:
Horari de neteja:

1 persona

De dilluns a divendres de 10h a 14,00h

Total hores setmanals: 20 hores
PROGRAMA DE NETEJA

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres,
netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d’escombraries.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques aïllades de vidres de les portes principals..
Dies alterns
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
Neteja setmanal
- Fregar aules i despatxos.
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-

Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula,...
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires de l'alumnat
Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades del centre
Netejar les baranes de les escales.

Neteja mensual
-

Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors del centre i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos (Festes de Nadal, Setmana Santa, festes escolars)
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys, poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires de l'alumnat.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.9- TEATRE MUNICIPAL EL JARDÍ

Teatre Municipal El Jardí
Ubicació: Plaça Josep Pla s/n
Característiques de l'edifici:

Tel. 972501911
superfície interna: 3.112 m2
superfície externa:

387 m2

Sala platea amb palcos a dreta i esquerra, primer i segon pis (galliner) amb 1057 localitats
entre butaques i cadires entapissades amb els seus corresponents vestíbuls, replans,
passadissos i escales d'accés. Escenari, 10 camerinos (amb taules i miralls). Tres sales
d'assajos (terra de fusta) amb els seus corresponents passadissos i escales d'accés. Una sala
d'actes (amb cadires) i balconada. 2 terrasses. 1 passadís dels teulars. Una zona de bar (barra
de bar).Un sector d'oficines amb 3 despatxos i 1 sala de reunions. Zones de magatzem de
material i vestuari. Taller subterrani. 26 WC, 17 lavabos, 8 urinaris.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: de 8h a 12h
Total hores setmanals: 21 hores
Programa de neteja: Comprèn totes les dependències del teatre Jardí: camerinos, escenari,
saló de descans, platea, tribunes, oficines, escales, entrada taquilles, mobiliari, moquetes, punts
de llum, daurats, vidres...
Dies amb funció
-

Abans de la primera sessió repàs general.
Entre sessió i sessió, repàs de tot el teatre i serveis, desinfectant-los i distribuint
ambientador d'aire.
Després de la última sessió, l'endemà, neteja a fons amb aspiradora.
Dies sense funció

-

Neteja de manteniment que inclourà aspectes particulars d'oficines, dels sanitaris, de punts
de llum, portes, finestres, panys, mobiliari, espais addicionals.
Neteja setmanal

-

Es faran neteges de manteniment, per tal d'evitar l'acumulació de pols. A més es realitzarà
una neteja en profunditat de tot l'equipament i els seus elements, mobiliari, moqueta, prèvia
a l'operació de desinfecció.
Neteja mensual

-

Netejar els vidres a l'abast del públic.
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-

Netejar tots els daurats
Repassar els sostres i parets
Netejar a fons dels serveis, incloses les rajoles
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4.10a- AUDITORI-CONVENT CAPUTXINS
Ubicació: C/ Rec Aranu, 6

Tel. 972000000

Característiques de l'edifici: Edifici de 3 plantes.
Planta baixa:

710,41 m2

Planta primera:

115,69 m2

Primer semisòtan:

320,49 m2

Claustre:
200,00 m²
La planta semi-soterrani consta de distribuïdor i cambra d’assecador de cadàvers.
També tenim per altra banda rebedor, ascensor i escales, zona de neteja i zona de
serveis adaptat a minusvàlids i amb dutxa.
La planta baixa consta d’entrada-recepció, taquilla, consergeria, Sala Foyer,
passadissos, serveis, sala-auditori amb esceniari, sales tècniques, camerinos, despatx,
sala d’instal·lacions i escala.
La planta primera consta escales i galliner de l’auditori, sala tècnica, distribuïdor,
escales, aula i dos magatzems per acabar les obres (que no es netejaran).
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: de 11h a 14h de dilluns a divendres (l’horari de l’Auditori podrà variar en
funció dels actes que es celebrin).
Total hores setmanals: 15 hores
Programa de neteja: Comprèn totes les dependències de l’Auditori de Caputxins: camerinos,
escenari, saló de descans, platea, tribunes, oficines, escales, entrada taquilles, mobiliari, punts
de llum, daurats, vidres...
Dies amb funció
-

Abans de la primera sessió repàs general.
Entre sessió i sessió, repàs de tot el teatre i serveis, desinfectant-los i distribuint
ambientador d'aire.
Després de la última sessió, l'endemà, neteja a fons amb aspiradora.
Dies sense funció

-

Neteja de manteniment que inclourà aspectes particulars d'oficines, dels sanitaris, de punts
de llum, portes, finestres, panys, mobiliari, espais addicionals.
Neteja setmanal

-

Es faran neteges de manteniment, per tal d'evitar l'acumulació de pols. A més es realitzarà
una neteja en profunditat de tot l'equipament i els seus elements, mobiliari, moqueta, prèvia
a l'operació de desinfecció.
Neteja mensual
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-

Netejar els vidres a l'abast del públic.
Netejar tots els daurats
Repassar els sostres i parets
Netejar a fons dels serveis, incloses les rajoles

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors del centre i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatges fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantador-protector
en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys, poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.
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4.10b- CAPUTXINS - OFICINA PLA DE BARRIS ZONA CENTRE

Ubicació: C/ Rec Arnau, 6 entrada per C/ Caputxins

Tel: 972673649

e-mail:
Característiques de l'edifici:

superfície interna netejar:

345,50 m2

EDIFICI DESCRIT EN EL PUNT 4.10A DE TRES PLANTES DE LES QUALS UNA PART ESTA
ADSCRITA AL PLA DE BARRIS DE LA ZONA CENTE. LES ESTÀNCIES SÓN DOS HALLS UN DE
MÉS GROS I L'ALTRA MÉS PETIT, 1 ZONA DE WC, 3 DESPATXOS, 3 AULES.

Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: de 10h a 11h de dilluns a divendres
Total hores setmanals: 5 hores
Programa de neteja

Neteja diària
(cobreix la totalitat de les zones cobertes i accessos dels locals a netejar)
- Escombrar els terres amb mopa. Tenir especial cura dels racons i sota els mobles.
- Fregar els terres d'ús més freqüent.
- Treure la pols dels mobles i dels corredors.
- Neteja a fons dels WC, aparells sanitaris, dutxes, aixetes i miralls amb l'aplicació
de desinfectants, desodorants i productes d'alta qualitat.
- Netejar els vestíbuls d'accés.
- Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors. Reposició de bosses
d'escombraries.
- Recollir les escombraries generals de l'edifici i situar-les al punt exterior de l'edifici
previst segons les ordenances municipals.
- Reposició de paper higiènic tovalloletes eixugamans i sabó de mans.
- Netejar taques de vidres interiors
- Netejar la pols de cadires, butaques, prestatgeries, objectes decoratius, taules,
telèfons, ordinadors i altres màquines d'oficina, armaris, arxivadors i de tot el
mobiliari en general.
- Ventilar totes les dependències.

-

Neteja setmanal

-

Fregar rajoles de les parets dels WC.
Fregar la resta de zones d'ús general.
Netejar taques de mobles i altres.
Netejar els vidres interiors i exteriors de les zones d'accés al públic fins a 1'80m.
(les dues cares)
Netejar taules, cadires i altres mobles.

-

Neteja mensual

-

Netejar els vidres exteriors fins a 1'80m (només la seva cara interna).
Netejar panys, poms i passamans.
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-

Netejar amb cura les pantalles dels ordinadors.
Esteranyinar

-

Neteja anual
A més del que ja s'ha dit fins ara, comprèn la neteja de finestres, persianes i
marcs
de les portes i les finestres.

-

Netejar a fons taules i cadires.
Neteja a fons de la tapisseria de butaques, cadires.
Netejar a fons els telèfons, màquines d'oficina, lleixes, armaris, arxivadors i tot el
mobiliari en general.
Netejar endolls, interruptors llums i punts de llum.
Netejar reixetes d'aire condicionat i radiadors de calefacció.
Netejar altres elements de fusteria i mampares.

-

Desempolsar les reixes metàl·liques exteriors d'accés a l'edifici.

-
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4.12a- BENESTAR SOCIAL ANTICS JUTJATS
Ubicació: C/ Poeta Marquina, 2

Tel. 972513808

Característiques de l'edifici: Edifici de 3 plantes.
Planta baixa:

98,40 m2

Planta primera:

112,50 m2

Primer segona:

46,27 m2

La planta baixa consta de recepció-espera, 3 despatxos, un servei adaptat a
minusvàlids i arxiu.
La planta primera consta d’escales, passadis, 6 despatxos, servei i sala d’instal·lacions.
La planta primera consta d’un despatx i un servei complert.
Personal necessari:
Horari de neteja:

1 persona

De dilluns a divendres de 15:00h a 18:00h

Total hores setmanals: 15 hores
PROGRAMA DE NETEJA

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres,
netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d’escombraries.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques aïllades de vidres de les portes principals..
Dies alterns
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
-

Neteja setmanal
Fregar aules i despatxos.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula,...
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
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-

Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires de l'alumnat
Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades del centre
Netejar les baranes de les escales.

Neteja mensual
-

Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors del centre i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.

-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires de l'alumnat.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.

Neteja anual (Vacances)
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4.12b- BENESTAR SOCIAL ANTIC MENJADOR
Ubicació: C/ Mestre Falla, 12

Tel. 972513808

Característiques de l'edifici: Edifici de 3 plantes, de les quals només es fa servei una part de
la planta baixa.
Planta baixa:

77,04 m2

Porxo:

18,90 m2

La planta baixa consta de porxo, sala de reunions, 3 despatxos, dos serveis, un d’ells
adaptat a minusvàlids.
Personal necessari:
Horari de neteja:

1 persona

De dilluns a divendres de 18:00h a 19:00h

Total hores setmanals: 5 hores
PROGRAMA DE NETEJA

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres,
netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d’escombraries.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques aïllades de vidres de les portes principals..
Dies alterns
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
-

Neteja setmanal
Fregar aules i despatxos.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula,...
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires de l'alumnat
Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
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- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades del centre
- Netejar les baranes de les escales.

Neteja mensual
-

Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors del centre i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.

-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires de l'alumnat.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.

Neteja anual (Vacances)
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4.14- SALA LA CATE

Sala La Cate
Ubicació:

Ronda Rector Aroles, 4

Tel. 972678496

e mail: secretarialacate@gmail.com
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

858,56 m2

superfície externa:

38.12 m2

Sala platea amb 300 localitats, butaques entapissades, escenari, primer pis i sala de màquines,
vestíbul d'entrada i passadissos d'accés a la sala, 3 camerinos (amb taules i miralls). 3 WC, 4
lavabos i 7 urinaris
El servei del teatre Jardí i la sala la Cate els porta a cap la mateixa persona i dins el mateix
horari, adaptant-se a les necessitats de cada espai i de cada moment segons les
programacions de teatre i culturals.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: de 8h a 12h (aquest horari podrà variar segons programació de la Sala)
Total hores setmanals: 21 hores
Programa de neteja: Comprèn la neteja de la sala la sala La Cate: camerinos, escenari, saló
de descans, platea, tribunes, vestíbuls, escales, entrada taquilles, mobiliari, moquetes, punts de
llum, daurats, vidres...
Dies amb funció
-

Abans de la primera sessió repàs general.
Entre sessió i sessió, repàs de tot el teatre i serveis, desinfectant-los i distribuint
ambientador d'aire.
Després de la última sessió, l'endemà, neteja a fons amb aspiradora.
Dies sense funció

-

Neteja de manteniment que inclourà aspectes particulars d'oficines, dels sanitaris, de punts
de llum, portes, finestres, panys, mobiliari, espais addicionals.
Neteja setmanal

-

Es faran neteges de manteniment, per tal d'evitar l'acumulació de pols. A més es realitzarà
una neteja en profunditat de tot l'equipament i els seus elements, mobiliari, moqueta, prèvia
a l'operació de desinfecció.
Neteja mensual
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-

Netejar els vidres a l'abast del públic.
Netejar tots els daurats
Repassar els sostres i parets
Netejar a fons dels serveis, incloses les rajoles
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4.16a- CASA EMPORDÀ-OFICINA TURISME (ANTIC ESCORXADOR)

Ubicació:

Plaça de l'Escorxador, s/n

Tel. 972503155

e-mail: oturisme@figueres.org
Característiques de l'edifici:

superfície planta biaxa:

579,95 m2

superfície planta pis: 169,06 m2
EDIFICI DE DUES PLANTES AMB DUES ACTIVITATS DIFERENTS. LA PRINCIPAL ÉS L’OFICINA
DE TURISME QUE CONSTA DE SALA TAULELL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, PASSADÍS, SERVEIS, AL
PRIMER PIS HI HA UNA SALA DE REUNIONS, SERVEI, MAGATZEM I SALA DE PERSONAL.

La resta de l’edifici és en planta baixa una sala gran per exposicions de 270m2, un pati
interior i les sales tècniques de l’edifici. Al primer pis es troben dos magatzems.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja:

1 persona de 8:00h a 10h de dilluns a divendres.

Total hores setmanals:

10 hores

Programa de neteja

Neteja diària
(cobreix la totalitat de les zones cobertes i accessos dels locals a netejar)
- Escombrar els terres amb mopa. Tenir especial cura dels racons i sota els mobles.
- Fregar els terres d'ús més freqüent.
- Treure la pols dels mobles, baranes de les escales i dels corredors.
- Neteja a fons dels WC, aparells sanitaris, dutxes, aixetes i miralls amb l'aplicació
de desinfectants, desodorants i productes d'alta qualitat.
- Netejar els porxos i vestíbuls d'accés.
- Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors. Reposició de bosses
d'escombraries.
- Recollir les escombraries generals de l'edifici i situar-les al punt exterior de
l'edifici previst segons les ordenances municipals.
- Reposició de paper higiènic tovalloletes eixugamans i sabó de mans.
- Netejar taques de vidres interiors
- Netejar la pols de cadires, butaques, prestatgeries, llibres, objectes decoratius,
taules, telèfons, ordinadors i altres màquines d'oficina, armaris, arxivadors i de tot
el mobiliari en general.
- Ventilar totes les dependències.

-

Neteja setmanal

-

Fregar rajoles de les parets dels WC.
Fregar la resta de zones d'ús general.
Netejar taques de mobles i altres.
Netejar els vidres interiors i exteriors de les zones d'accés al públic fins a 1'80m.
(les dues cares)
Aspirar terres porosos.
Aspirar i treure la pols dels dipòsits de documents.
Netejar accessos exteriors de l'edifici.

-
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-

Escombrar i fregar zones d'ús no públic com magatzems, tallers.
Netejar taules, cadires i altres mobles.

-

Neteja mensual

-

Aplicació d'un protector abrillantador, d'efectes perllongats, als mobles de fusta
que ho requereixin.
Netejar els vidres exteriors fins a 1'80m (només la seva cara interna).
Netejar panys, poms i passamans.
Netejar amb cura les pantalles dels ordinadors.
Esteranyinar

-

-

Neteja anual
A més del que ja s'ha dit fins ara, comprèn la neteja de finestres, persianes i
marcs de les finestres, de les portes interiors i la d'accés a l'edifici.

-

Netejar a fons taules i cadires.
Neteja a fons de la tapisseria de butaques, cadires.
Netejar a fons els telèfons, màquines d'oficina, lleixes, armaris, arxivadors i tot el
mobiliari en general.
Netejar endolls, interruptors llums i punts de llum.
Netejar reixetes d'aire condicionat i radiadors de calefacció.
Netejar altres elements de fusteria i mampares.

-
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4.16b- ARXIU HISTÒRIC COMARCAL (ANTIC ESCORXADOR)

Ubicació:

Plaça de l'Escorxador, s/n

Tel. 972670178

e-mail: arxiucomarcal.figueres@ddgi.es
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

393,65 m2

EDIFICI DE DUES PLANTES QUE CONSTA DE SALA DE LECTURES, 4 DIPÒSITS DE DOCUMENTS,
1 ZONA DE WC, 1 PASSADÍS VOLADÍS QUE DÓNA LA VOLTA A TOT EL SEGON PIS.

Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: una persona de dilluns a divendres 16h. a 18h.
Total hores setmanals: 10 hores
Programa de neteja

Neteja diària
(cobreix la totalitat de les zones cobertes i accessos dels locals a netejar)
- Escombrar els terres amb mopa. Tenir especial cura dels racons i sota els mobles.
- Fregar els terres d'ús més freqüent.
- Treure la pols dels mobles, baranes de les escales i dels corredors.
- Neteja a fons dels WC, aparells sanitaris, dutxes, aixetes i miralls amb l'aplicació
de desinfectants, desodorants i productes d'alta qualitat.
- Netejar els porxos i vestíbuls d'accés.
- Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors. Reposició de bosses
d'escombraries.
- Recollir les escombraries generals de l'edifici i situar-les al punt exterior de
l'edifici previst segons les ordenances municipals.
- Reposició de paper higiènic tovalloletes eixugamans i sabó de mans.
- Netejar taques de vidres interiors
- Netejar la pols de cadires, butaques, prestatgeries, llibres, objectes decoratius,
taules, telèfons, ordinadors i altres màquines d'oficina, armaris, arxivadors i de tot
el mobiliari en general.
- Ventilar totes les dependències.

-

Neteja setmanal

-

Fregar rajoles de les parets dels WC.
Fregar la resta de zones d'ús general.
Netejar taques de mobles i altres.
Netejar els vidres interiors i exteriors de les zones d'accés al públic fins a 1'80m.
(les dues cares)
Aspirar terres porosos.
Aspirar i treure la pols dels dipòsits de documents.
Netejar accessos exteriors de l'edifici.
Escombrar i fregar zones d'ús no públic com magatzems, tallers.
Netejar taules, cadires i altres mobles.

-

53

-

Neteja mensual

-

Aplicació d'un protector abrillantador, d'efectes perllongats, als mobles de fusta
que ho requereixin.
Netejar els vidres exteriors fins a 1'80m (només la seva cara interna).
Netejar panys, poms i passamans.
Netejar amb cura les pantalles dels ordinadors.
Esteranyinar

-

-

Neteja anual
A més del que ja s'ha dit fins ara, comprèn la neteja de finestres, persianes i
marcs de les finestres, de les portes interiors i la d'accés a l'edifici.

-

Netejar a fons taules i cadires.
Neteja a fons de la tapisseria de butaques, cadires.
Netejar a fons els telèfons, màquines d'oficina, lleixes, armaris, arxivadors i tot el
mobiliari en general.
Netejar endolls, interruptors llums i punts de llum.
Netejar reixetes d'aire condicionat i radiadors de calefacció.
Netejar altres elements de fusteria i mampares.

-

54

4.18- MENJADOR SOCIAL JOAQUIM VALLMAJÓ

Ubicació: C/ Pompeu Fabra, 5, local 1
Característiques de l'edifici:

Tel. 972678171

superfície interna 258,42,m2

Local de planta baixa i sòtan. La planta baixa consta de rebedor, un despatx, 1 zona de WC i
dutxes, 1 zona de bugaderia, cuina, menjador i un pati de 21,65 m2. A la planta sòtan hi ha un
magatzem al que s'accedeix per una escala interior.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja:

1 persona de dilluns a diumenges de 15h. a 16h.
També es fa servei els dies festius.

Total hores setmanals: 7 hores/setmana tot l’any.
Programa de neteja:

Neteja diària
(cobreix la totalitat de les zones cobertes i accessos dels locals a netejar)
- Escombrar els terres amb mopa. Tenir especial cura dels racons i sota els mobles.
- Fregar els terres d'ús més freqüent.
- Treure la pols dels mobles, i corredors.
- Neteja dels mobles de la cuina
- Neteja de la zona de bugaderia
- Neteja a fons dels WC, aparells sanitaris, dutxes, aixetes i miralls amb l'aplicació
de desinfectants, desodorants i productes d'alta qualitat.
- Netejar els porxos i vestíbuls d'accés.
- Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors. Reposició de bosses
d'escombraries.
- Recollir les escombraries generals de l'edifici i situar-les al punt exterior de l'edifici
previst segons les ordenances municipals.
- Reposició de paper higiènic tovalloletes eixugamans i sabó de mans.
- Netejar taques de vidres interiors
- Netejar la pols de cadires, butaques, prestatgeries, objectes decoratius, taules,
telèfons, ordinadors i altres màquines d'oficina, armaris, arxivadors i de tot el
mobiliari en general.
- Ventilar totes les dependències.

Neteja setmanal
-

Fregar rajoles de les parets dels WC i dutxes.
Fregar la resta de zones d'ús general.
Netejar taques de mobles i altres.
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-

Netejar els vidres interiors i exteriors de les zones d'accés al públic fins a 1'80m.
(les dues cares)
Netejar accessos exteriors de l'edifici.
Escombrar i fregar zones d'ús no públic com magatzems, tallers.
Netejar taules, cadires i altres mobles.

-

Neteja mensual

-

Netejar els vidres exteriors fins a 1'80m (només la seva cara interna).
Netejar panys, poms i passamans.
Netejar amb cura les pantalles dels ordinadors.
Netejar a fons els mobles de la cuina i electrodomèstics
Netejar a fons la zona de la bugaderia
Esteranyinar

-

Neteja anual
A més del que ja s'ha dit fins ara, comprèn la neteja de finestres, persianes i
marcs de les finestres, de les portes interiors i la d'accés a l'edifici.

-

Netejar a fons taules i cadires.
Neteja a fons de la tapisseria de butaques, cadires.
Netejar a fons els telèfons, màquines d'oficina, lleixes, armaris, arxivadors i tot el
mobiliari en general.
Netejar endolls, interruptors llums i punts de llum.
Netejar reixetes d'aire condicionat i radiadors de calefacció.
Netejar altres elements de fusteria i mampares.

-

-
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4.20- SERVEIS SOCIALS ANTIC BINGO
Ubicació: C/ Sant Pau, 39

Tel. 972000000

Característiques de l'edifici: Local en planta baixa i semisòtan ubicat en un edifici plurifamiliar,
de les quals només s’ha de fer servei a la part d’accessos de la planta semisotan i a planta
baixa.
Planta baixa:

509,15 m2

Les oficines de planta baixa consten de recepció, sala d’espera, 5 box, 6 despatxos, 1
sala de treball, 1 sala de reunions, passadissos, 3 serveis, un d’ells adaptat a
minusvàlids.
Personal necessari:
Horari de neteja:

1 persona

De dilluns a divendres de 18:00h a 21:00h

Total hores setmanals: 15 hores
PROGRAMA DE NETEJA

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres,
netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d’escombraries.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques aïllades de vidres de les portes principals..
Dies alterns
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
-

Neteja setmanal
Fregar aules i despatxos.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula,...
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires de l'alumnat
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- Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades del centre
- Netejar les baranes de les escales.

Neteja mensual
-

Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors del centre i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires de l'alumnat.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.22- WC HORTS URBANS
Ubicació: C/ de la Closa Rasa, 10.
Característiques: Caseta ubicada dintre dels horts urbans de 6 m2 amb wc, pica.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: de 9h a 9,30h els dimecres cada 15 dies
Total hores setmanals: 0,25h

Programa de neteja:
Diari
-

Ventilar

- Buidar papereres i reposició de bosses
- Netejar i desinfectar el sanitari i pica
- Escombrar o aspirar i fregar (utilitzant productes higienitzats) els terres
- Reposició de paper de wc., sabó de mans.
Setmanal
-

Treure taques aïllades de portes i parets interiors.
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4.23- OFICINES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Ubicació:

Avinguda Maria Àngels Anglada, 15, 1r pis Tel. 972674261

e-mail: promocioeconomica@figueres.org
Característiques de l'edifici:

superfície interna: 248,04m2

Ocupa la primera planta de l’edifici de l’Escola d’Hosteleria: Escala d'accés i ascensor,
recepció, 2 despatxos grans, 1 despatx mitjà i dos de petits, tres aules. Tres serveis amb 5 wc i
5 lavabos.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: de dilluns a divendres de 15:00h a 17:00h
Total hores setmanals: 10h
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar accessos i escales
Netejar de la resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis
Neteja anual
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-

Esterinyar
Netejar a fons les portes i manetes
Netejar les reixes de l'exterior
Netejar a fons de cadires i taules.
Netejar a fons la resta del mobiliari (armaris, prestatgeries...)
Netejar a fons els lavabos (rajoles...)
Netejar calefaccions i aparells d'aire condicionat.
Netejar panys i punts de llum. Netejar parets i murals que separen els despatxos i sostre.
Netejar vidres per la seva cara interna i externa fins a 1'80m. Inclòs també el llindar o marc
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4.25- SERVEIS SOCIALS SINDICATS
Ubicació: C/ Poeta Marquina, 5

Tel. 972513808

Característiques de l'edifici: Edifici de 3 plantes, de les quals, l’Ajuntament ocupa la planta
baixa.
Planta baixa:

172,39 m2

La planta baixa consta de recepció-espera, consergeria, 10 despatxos, una sala de
reunions, passadís, servei amb 1 lavabo i 2 wc.
Personal necessari:
Horari de neteja:

1 persona

De dilluns a divendres de 19:00h a 21:00h

Total hores setmanals: 10 hores
PROGRAMA DE NETEJA

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres,
netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d’escombraries.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques aïllades de vidres de les portes principals..
Dies alterns
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
-

Neteja setmanal
Fregar aules i despatxos.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula,...
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires de l'alumnat
Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades del centre
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- Netejar les baranes de les escales.

Neteja mensual
-

Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors del centre i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.26-LLAR D'INFANTS ELS PINS
Ubicació:

C/ Pujada del Castell, s/n

Tel. 972 503362

e-mail: elspins@figueres.org
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

902,22 m2

superfície externa:

225,42 m2

Edifici de planta baixa i semisòtan:

Primera Baixa:
Entrada, distribuïdor, magatzem, cuina, vestidor amb servei, 6 aules, 2 zones de serveis per a
nadons i canviador, sala de professors, servei de professors i despatx de direcció.
Planta semisòtan:
Distribuïdor, dormitori, sala polivalent, dos aules, canviador, vestíbul, biberoneria, dormitori de
bebès i dos porxos amb magatzem per cotxets.

* En cada una de les aules hi ha una pica d’aigua, als lavabos dels infants hi han dues
piques grans i vuit WC. També hi ha una dutxa i dos WC per adults.
Personal necessari: 2 persones
Horari de neteja: de dilluns a divendres de 14h. a 19h.
Total hores setmanals: 50 hores

Programa de neteja:
Diari
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar o aspirar i fregar (utilitzant productes higienitzats) tots els espais de l’escola.
Netejar taules, cadires i el terra després dels esmorzars i berenars.
Treure la pols de mobles, colxonetes, taules, cadires, prestatgeries … dels espais utilitzats
pels infants.
Netejar i desinfectar els canviadors dels infants, vestidors i serveis de les educadores.
Consistirà en escombrar i fregar els terres, netejar i desinfectar sanitaris, lavabos i dutxa,
netejar i eixugar aixetes i miralls i les rajoles que estan al voltant de lavabos i wc.
Reposició de paper de wc., sabó de mans i tovalloles de paper.
Buidar els contenidors de bolquers. Reposició de bosses.
Buidar papereres interiors. Reposició de bosses.
Buidar les galledes d’escombraries. Reposició de bosses.
Netejar els vidres de portes i finestres que estan a l’abast dels infants.
Treure taques aïllades de portes, parets, rajoles, vidres i mobiliari en general
Setmanal

-

Netejar els vidres de les portes que no estan a l’abast dels infants.
Treure la pols de l’entrada, sala d’educadores i despatx.
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-

Aplicació del producte de manteniment del terra.
Escombrar i fregar l’armari/magatzem de la neteja.
Canviar les tovalloles dels wc.
Escombrar el pati i la zona d’accés exterior a l’edifici.
Netejar a fons el canviador de les educadores.
Buidar les papereres del pati.
Mensual

-

Netejar armaris, calaixos, campana i prestatges de la cuina.
Escombrar i fregar els magatzems.
Treure la pols de la part alta dels armaris de les aules i les prestatgeries dels canviadors.
Netejar els radiadors.
Trimestral

-

Treure la pols dels racons alts, sostre i fluorescents amb raspall telescòpic.
Netejar portes i finestres (marcs, poms i panys).
Netejar les parets, revestiments de fòrmica i els sòcols.
Netejar a fons les rajoles, armaris i prestatgeries dels canviadors i wc. de les educadores.
Netejar a fons les taules i cadires dels infants.
Netejar endolls, interruptors i punts de llum.
Descongelar la nevera
Netejar el mobiliari de l’entrada i sala polivalent.
Netejar el material de motricitat grossa.
Anual

-

Fer a fons els armaris de les aules, despatx, sala d’educadores i sala polivalent per dins i
per fora.
Esteranyinar.
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
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4.27- LLAR D’INFANTS BON PASTOR

Ubicació:

C/ Barraquer, 2

Tel. 972502957

e-mail: bonpastor@figueres.org
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

368,50 m2

superfície externa:

232,00 m2

Edifici d'una planta. Entrada principals que fa de distribuïdor i de vegades s'utilitza per altres
activitats, passadís, 4 aules, que també s'utilitzen com a menjador i en les que hi ha canviadors
amb WC, moble per canviar els nens, pica amb aixeta, armaris..., 1 aula
d'usos múltiples, sala de reunions i treball de mestres, despatx d'entrevistes, vestidors
educadores amb WC, dutxa i lavabo
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dilluns a divendres de 14h. a 18h.
Total hores setmanals: 20 hores

Programa de neteja:
Neteja Diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar o aspirar i fregar (utilitzant productes higienitzats) tots els espais de l’escola.
Netejar taules, cadires i el terra després dels esmorzars i berenars.
Treure la pols de mobles, colxonetes, taules, cadires, prestatgeries … dels espais utilitzats
pels infants.
Netejar i desinfectar els canviadors dels infants, vestidors i serveis de les educadores.
Consistirà en escombrar i fregar els terres, netejar i desinfectar sanitaris, lavabos i dutxa,
netejar i eixugar aixetes i miralls i les rajoles que estan al voltant de lavabos i wc.
Reposició de paper de wc., sabó de mans i tovalloles de paper.
Buidar els contenidors de bolquers. Reposició de bosses.
Buidar papereres interiors. Reposició de bosses.
Buidar les galledes d’escombraries. Reposició de bosses.
Netejar els vidres de portes i finestres que estan a l’abast dels infants.
Treure taques aïllades de portes, parets, rajoles, vidres i mobiliari en general

Neteja Setmanal
-

Netejar els vidres de les portes que no estan a l’abast dels infants.
Treure la pols de l’entrada, sala d’educadores i despatx.
Aplicació del producte de manteniment del terra.
Escombrar i fregar l’armari/magatzem de la neteja.
Canviar les tovalloles dels wc.
Escombrar el pati i la zona d’accés exterior a l’edifici.
Netejar a fons el canviador de les educadores.
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-

Buidar les papereres del pati.

Neteja mensual
-

Netejar armaris, calaixos, campana i prestatges de la cuina.
Escombrar i fregar els magatzems.
Treure la pols de la part alta dels armaris de les aules i les prestatgeries dels canviadors.
Netejar els radiadors.

Neteja Trimestral
-

Treure la pols dels racons alts, sostre i fluorescents amb raspall telescòpic.
Netejar portes i finestres (marcs, poms i panys).
Netejar les parets, revestiments de fòrmica i els sòcols.
Netejar a fons les rajoles, armaris i prestatgeries dels canviadors i wc. de les educadores.
Netejar a fons les taules i cadires dels infants.
Netejar endolls, interruptors i punts de llum.
Descongelar la nevera
Netejar el mobiliari de l’entrada i sala polivalent.
Netejar el material de motricitat grossa.

Neteja anual
-

Fer a fons els armaris de les aules, despatx, sala d’educadores i sala polivalent per dins i
per fora.
Esteranyinar.
Netejar la tapisseria de cadires i butaques
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4.28- CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS MARIA VERDAGUER

Ubicació:

C/ Avinyonet, 38

Tel. 972673069

e-mail: b7007178@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

657 m2

Edifici de tres plantes, vestíbul, 6 aules amb taules i cadires per l'alumnat, 2 zones de WC, sala
de professors, 2 sales de reunions, aula d'informàtica, 3 despatxos, arxiu, sala de màquines,
ascensor, passadissos, escales
Personal necessari: 2 persones
Horari de neteja: Dues persones de dilluns a divendres de 8:30h. a 11:00h.
Total hores setmanals: 25 hores
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, la qual cosa consistirà en escombrar i fregar els terres,
netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d’escombraries.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques aïllades de vidres de les portes principals.
- Treure la pols de les safates de les pissarres.
- Neteja especial de l'aula de pintura, utilitzant els productes adients per la supressió
de restes de pintura.
Dies alterns
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
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-

Neteja setmanal
Fregar aules i despatxos.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula,...
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires de l'alumnat
Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
Netejar les baranes de les escales.

Neteja mensual
-

Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció

-

NETEJA TRIMESTRAL
Netejar les portes.

-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja....

Cada sis mesos (Festes de Nadal, Setmana Santa, festes escolars)
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys, poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'interruptors, endolls i punts de llum.

-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires de l'alumnat.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.

Neteja anual (Vacances escolars)
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4.29- CEIP JOAQUIM CUSÍ I FORTUNET

Ubicació:

c/ Met Miravitlles , 1

Tel. 972505036

e-mail:b7001280@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

3.109m2

superfície externa:

1.185m2

Edifici 1 Principal
Edifici de 2 plantes i soterrani, amb 24 aules amb unes 30 taules i cadires, 16 zones de WC
amb lavabos i urinaris, 5 despatxos, 1 biblioteca, 1 aula multimèdia, 2 espais d'informàtica, sala
de professors, habitació de neteja, 2 habitacions de calderes, 2 habitacions magatzem, 1
habitació maquinària ascensor, 1 habitació de psicomotricitat, 1 arxiu, escales i sortides
d'emergència, passadissos, zones d'accés, patis interiors, 1 porxo cobert.
Edifici 2 Infantil
Edifici d'una planta amb 6 aules amb unes 30 taules i cadires, 6 zones de wc amb lavabos, 2
despatxos, habitació neteja, habitació caldera, habitació de llums i 3 habitacions magatzem.
Edifici 3 Gimnàs
Edifici d'una planta amb espai de gimnàs, 2 espais vestidor amb dutxes, 4 zones de wc amb
lavabos i magatzem.
Personal necessari: 3 persones
Horari de neteja:

3 persones de dilluns a divendres de 15h. a 22h.

Total hores setmanals: 105 hores
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
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-

Treure taques aïllades del terra.
Treure taques aïllades de portes.
Treure taques aïllades de rajoles.
Treure taques dels vidres.
Treure la pols de les safates de les pissarres.
Treure la pols de l'aula d'informàtica

Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
- Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
-

NETEJA TRIMESTRAL
Netejar les portes.

-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja....

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
- Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
- Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
- Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
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- Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
- Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
- Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
- Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
- Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
- Netejar a fons les pissarres.
- Netejar a fons els radiadors de calefacció.
- Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
- I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.30- CEIP MARIA ÀNGELS ANGLADA

Ubicació:

c/ Nou, 211

Tel. 972507563

e-mail: b7006711@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

1.854,50m2

superfície externa:

377,42m2

Edifici 1 Principal
Edifici de 2 plantes.
Planta baixa, amb vestíbul, consergeria, serveis de professors, 5 despatxos i 1 sala de
reunions, 6 aules, 2 zones de WC amb lavabos i wc, biblioteca, aula multimèdia, aula
d'informàtica, sala de calderes, sala maquinària ascensor, porxo cobert que dona accès al
menjador i cuina.
Planta pis amb 8 aules, 2 despatxos, 2 zones de serveis, escales i ascensor.
Edifici 2 Gimnàs
Edifici d'una planta amb espai de gimnàs de 200,20m2 , 2 espais vestidor amb dutxes, 4 zones
de wc amb lavabos i magatzem.
Personal necessari: 2 persones
Horari de neteja:

2 persones de dilluns a divendres de 15h. a 22h.

Total hores setmanals: 70 hores
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
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-

Treure taques aïllades de rajoles.
Treure taques dels vidres.
Treure la pols de les safates de les pissarres.
Treure la pols de l'aula d'informàtica

Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
- Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
-

NETEJA TRIMESTRAL
Netejar les portes.

-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja....

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
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-

Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.31- CEIP ANICET DE PAGÈS

Ubicació:

C/Marca de l'Ham s/n

Tel. 972501514

e-mail: b7004463@xtec.net
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

1.680 m2

superfície externa:

2.360 m2

Edifici
d’educació
infantil:
Un accés, passadís, sala de mestres, 4 aules, 1 despatx, 1 habitació caldera, lavabos amb 5 wc
i 7 rentamans.
Mòdul on s'ubiquen els alumnes de P3
1 accés, 2 aules amb 20 taules i cadires, 3 mobles de lleixes, 1 rentamans.
2 lavabos equipats amb 3 wc, 2 rentamans i un moble de lleixes cadascun.
Edifici de cicle inicial:
1 zona d'accés amb passadís, consergeria, sala polivalent de l'antiga casa del conserge (espai
AMPA o per acollida de 6ª hora), sala d'espera, arxiu, 2 despatxos, 2 aules, amb 30 taules i
cadires, lavabos amb wc, 2 rentamans, 1 lavabo i 2 urinaris, ludoteca amb 4 aules i cadires, 1
armari tancat 1 moble de lleixes, 4 rentamans.
Edifici Tramuntana:
aula de música, 1 despatx, 2 zones d'accés, 2 passadissos, escales, aula d'acollida, sala de
mestres, biblioteca, aula d'informàtica, laboratori, 6 aules, 4 wc, 3 urinaris, 2 rentamans, 1
gimnàs sense dutxes ni vestidors.
El proper curs s'hi haurà de comptar un altre mòdul, amb 2 aules i un accés.
Personal necessari: 2 persones
Horari de neteja:

2 persones de dilluns a divendres de 15h. a 22h.

Total hores setmanals: 70 hores
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
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- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques dels vidres.
- Treure la pols de les safates de les pissarres.
- Treure la pols de l'aula d'informàtica
Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
-

Neteja setmanal
Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires dels nens.
Netejar els aparells sanitaris.
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
Netejar les baranes de les escales.
Netejar les papereres.
Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció
Neteja d'interruptors.

NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.
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Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.32- CEIP SALVADOR DALÍ

Ubicació:

C/ Compositor Coll, 16

Tel. 972501191

e-mail: b7001103@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

3.029m2

superfície externa:

506m2

Edifici 1 principal
Edifici de 2 plantes amb 25 aules amb unes 30 taules i cadires, 12 zones de WC amb lavabos i
urinaris, 4 vestíbuls, 1 sala d'ús comú, 11 despatxos, 1 biblioteca, 1 aula audiovisuals, 1 aula
d'activitats múltiples, 2 laboratoris, 1 sala de claustre, consergeria, magatzem material, 2
habitacions calefacció, 1 aula taller, escales i sortides d'emergència, passadissos, zones
d'accés, 3 patis interiors, 2 porxos coberts,
Edifici 2
Edifici de pos plantes amb rebedor, escales, serveis, 4 aules i un despatx.
Edifici 3 Gimnàs
1 gimnàs amb dutxes i vestidors.
Personal necessari: 3 persones
Horari de neteja: 3 persones de dilluns a divendres de 15h a 22h.
Total hores setmanals: 105 hores
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s’utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns.
- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
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-

Treure taques aïllades de portes.
Treure taques aïllades de rajoles.
Treure taques dels vidres.
Treure la pols de les safates de les pissarres.
Treure la pols de l'aula d'informàtica

Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
- Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
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- Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
- Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
- Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
- Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
- Netejar a fons les pissarres.
- Netejar a fons els radiadors de calefacció.
- Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
- I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.33- CEIP JOSEP POUS I PAGÈS

Ubicació:

C/ Avinyonet, 201

Tel. 972503970

e-mail: b7001115@xtec.cat

Característiques de l'edifici:

superfície interna:

3.846 m2

superfície externa:

1.443 m2

Edifici 1 Principal
Edifici de planta baixa i 2 pisos amb 23 aules amb unes 20 taules i cadires per aula, de 2.303,4
m2 interns i 125 m2 externs
20 zones de WC amb lavabos i urinaris, 3 despatxos, sala professors, sala fotocòpies,
biblioteca, aula-taller, 3 vestíbuls grans amb barana, magatzem material, sala calefacció,
passadissos, escales amb mosaic a la paret, sortides d'emergència, zones d'accés, porxos
coberts.
Edifici 2 Infantil
Edifici de planta baixa i planta pis de 865 m2 interns i 231m2 de porxo, amb 12 aules amb unes
25 taules i cadires per aula, 7 zones de wc amb lavabos i urinaris, 1 despatx, sala de
fotocòpies, 3 vestíbuls grans de més de 50 m2 cadascun, passadissos, sala de calderes,
sortides d'emergència, zones d'accés, porxos coberts.
Edifici 3 Gimnàs.
De 696m2 interns i 72m2 de porxos. Edifici en planta baixa i 1 pista poliesportiva, 3 zones de
vestidors amb wc, lavabos i urinaris, una sala multi usos, passadissos, sala de calderes,
sortides
d'emergència, zones d'accés, porxos coberts.
Personal necessari: 4 persones
Horari de neteja:

3 persones de dilluns a divendres de 15h a 22h.
1 persona de dilluns a divendres de 17h a 22h.

Total hores setmanals: 130 hores.
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
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- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns.
- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques dels vidres.
- Treure la pols de les safates de les pissarres.
- Treure la pols de l'aula d'informàtica
Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
- Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
-

NETEJA TRIMESTRAL
Netejar les portes.

-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
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- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.34- CEIP AMISTAT
Ubicació:

C/ Apel·les Mestres, 2

Tel. 972502683

e-mail: b7008006@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

Superfície interna:

3.143m2

Superfície externa:

900m2

Edifici de dues plantes, amb 12 aules de primària amb unes 30 taules i cadires, 6 aules de
parvulari amb wc, aula de psicomotricitat, consergeria, 2 despatxos de direcció, sala de
reunions de mestres, biblioteca, aula d'informàtica, 4 despatxos, aula de música, aula d'anglès,
aula de plàstica, gimnàs amb dues habitacions a dins, lavabo, wc i vestidors, aula de l'AMPA, 2
aules petites, habitació de neteja, vestíbul d'entrada, zones d'accés, dues escales, passadissos,
ascensor, porxo d'entrada.
Personal necessari: 4 persones
Horari de neteja:

2 persones de dilluns a divendres de 15h. a 22h.
2 persones de dilluns a divendres de 17h. a 22h.

Total hores setmanals: 120 hores
Programa de neteja:

Neteja diària
-

VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques dels vidres.
- Treure la pols de les safates de les pissarres.
- Treure la pols de l'aula d'informàtica
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Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
- Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
-

NETEJA TRIMESTRAL
Netejar les portes.

-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja....

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.

Neteja anual (Vacances escolars)

-
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- Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
- I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.35- CEIP PARC DE LES AIGÜES

Ubicació:

C/ Sant Pere de Rodes, 1

Tel. 972509924

e-mail: b7008444@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

3.591 m2

superfície externa

741 m2

Edifici de dues plantes
Planta baixa: aula infantil, aula psicomotricitat, 2 aules petites grups, tutoria, 2 zones wc nens,
wc professors, aula informàtica, biblioteca, sala gran-gimnàs, escenari, magatzem, vestidors, 4
despatxos, sala professors, consergeria, sal d'espera, menjador, cuina, wc i vestidors externs,
quartos neteja, comptadors, escombraries, ascensor, cambra propà, magatzem infantil, 6 aules
exteriors infantils, pista poliesportiva
Planta primera: 12 aules primària, aula plàstica, aula música-audiovisual, aula de suport, tutoria,
wc alumnes i professors, quartet neteja, ascensor, magatzem
Personal necessari: 4 persones
Horari de neteja:

2 persones de dilluns a divendres de 15h. a 22h.
2 persones de dilluns a divendres de 17h. a 22h.

Total hores setmanals: 120 hores.
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
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-

Treure taques aïllades de rajoles.
Treure taques dels vidres.
Treure la pols de les safates de les pissarres.
Treure la pols de l'aula d'informàtica

Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
- Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
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-

Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.36- CEIP JOSEP PALLACH

Ubicació:

C/ Fossos, 1

Tel. 972509653

e-mail: b7004891@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

3.234 m2

superfície externa:

200 m2

Edifici principal
Edifici de 2 plantes amb 6 aules d'educació infantil i 12 aules de primària amb unes 30 taules i
cadires, aula de plàstica, aula d'informàtica, 6 zones de WC amb lavabos i urinaris, 3
despatxos equip directiu, 1 despatx de l'AMPA, 5 despatxos de tutoria, biblioteca, sala de
professors, aula de música, consergeria i magatzem, 3 magatzems, 1 aula de ciències i TIC,1
habitació personal de neteja, vestidors mestres, vestíbuls i zones d'accés, escales i sortides
d'emergència, ascensor, passadissos, sala de calderes i pati interior,
Edifici 2 Gimnàs
Sala de gimnàs amb dutxes, serveis i vestidors i porxo cobert.
Personal necessari: 3 persones
Horari de neteja: 3 persones de dilluns a divendres de 15h. a 22h.
Total hores setmanals: 105 hores
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
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- Treure taques dels vidres.
- Treure la pols de les safates de les pissarres.
- Treure la pols de l'aula d'informàtica
Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.

-

Neteja setmanal
Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu......
Treure taques de mobles, armaris.
Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires dels nens.
Netejar els aparells sanitaris.
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
Netejar les baranes de les escales.
Netejar les papereres.
Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció
Neteja d'interruptors.

-

NETEJA TRIMESTRAL
Netejar les portes.

-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

-

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica.
- Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
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-

Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.37- CEIP SANT PAU

Ubicació:

C/ Muntaner, 4

Tel. 972 50 04 87

e-mail: b7001279@xtec.cat
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

3.047,52 m2

superfície externa:

937,00 m2

Edifici de 3 plantes:
1-Planta baixa de 523,51 m2 amb: 1 aula de religió, 1 gimnàs i replà del gimnàs, amb dos
lavabos, vestuaris i passadís, zona pel material i despatx, wc d'educació infantil al pati.
2-Planta primera de 1.190,21 m2 amb 1 biblioteca, arxiu, 10 aules amb 30 taules i cadires, 1
aula d'audiovisuals, consergeria, sala de professors,1 despatx, aula de material d'educació
infantil, farmaciola, 6 wc amb urinaris i lavabos, passadissos i replans de les escales i escales.
3- Planta segona de 1.333,80 m2 amb aula d'anglès, arxiu de cicle superior, aula suport de cicle
superior, aula d'educació especial, aula d'informàtica, aula de música aula de suport de cicle
mitjà, aula d'audició i llenguatge, aula d'informàtica i educació infantil, 7 aules amb 30 taules i
cadires, 5 wc amb urinaris i lavabos, passadissos, escales
Personal necessari: 3 persones
Horari de neteja: 3 persones de dilluns a divendres de 15h. a 22h.
Total hores setmanals: 105 hores
Programa de neteja:

-

NETEJA DIÀRIA
VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
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-

Treure taques aïllades de rajoles.
Treure taques dels vidres.
Treure la pols de les safates de les pissarres.
Treure la pols de l'aula d'informàtica

Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
- Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu...
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
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-

Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.38-CEIP CARME GUASCH

Ubicació:

C/ Josep Mª de Sagarra, 38

Tel. 972512422

e-mail:b7008808@xtec.cat
Característiques de l'edifici: Superfície interna: 1.578 m2
L'escola de mòduls prefabricats té:
4 mòduls de 145m2. un és el de direcció, amb entrada, consergeria, lavabos, biblioteca, despatx
AMPA, aula material, aula TIC, despatx direcció i sala de mestres. Els altres 3 son dos aules i
dos serveis.
4 mòduls de 110m2 amb dos serveis i dos aules.
2 mòduls de 231 m2 amb dos serveis i 4 aules.
1 mòdul de 96 m2 amb magatzem.
Personal necessari: 2 persones
Horari de neteja:

2 persones de dilluns a divendres de 16h a 21h

Total hores setmanals: 50 hores
Programa de neteja:

Neteja diària
-

VENTILAR TOTES LES DEPENDÈNCIES.

- Escombrar i treure la pols de totes les aules que s'utilitzen diàriament.
- Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres de P-3, P-4
P-5 i (També de les aules de guarderia en els col·legis que n'hi hagi)
- Escombrar i fregar els gimnasos i les aules de psicomotricitat
- Fregar l'aula de plàstica (els dies que s'utilitza)
- Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d'accés,
escales i zones comuns..
- Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar
i fregar el terra, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les
aixetes i els miralls, i les rajoles que són al voltant dels lavabos, wc i urinaris.
- Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
- Buidar papereres interiors. Reposició de bosses d'escombraries.
- Treure la pols de les taules.
- Treure taques aïllades del terra.
- Treure taques aïllades de portes.
- Treure taques aïllades de rajoles.
- Treure taques dels vidres.
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- Treure la pols de les safates de les pissarres.
- Treure la pols de l'aula d'informàtica
Dies alterns
- Fregar i escombrar les aules de Primària.
- Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
- Treure pols i taques de les baranes de les escales.
Neteja setmanal
- Escombrar i fregar despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d'informàtica. Aules que s'utilitzen de forma intermitent.
- Treure la pols dels mobles, i mobiliari d'oficina, llums de taula, peu......
- Treure taques de mobles, armaris.
- Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d'oficina.
- Fregar les pissarres.
- Netejar les taules i cadires dels nens.
- Netejar els aparells sanitaris.
- Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l'escola.
- Netejar les baranes de les escales.
- Netejar les papereres.
- Fregar les rajoles dels wc fins a 1,80m.
- Treure la pols dels extintors.
- Treure la pols dels radiadors de calefacció
- Neteja d'interruptors.
NETEJA TRIMESTRAL
- Netejar les portes.
-

Netejar els vidres interiors de l'escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.

- Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1'80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
- Netejar materials i joguines de P-3, P-4 i P-5
- Escombrar i fregar aquells espais d'ús no públic com magatzems, habitació del
material de neteja...

Cada sis mesos
- Netejar mampares divisòries.
- Netejar els panys i els poms.
- Esteranyinar.
-

Neteja d'endolls i punts de llum.

Neteja anual (Vacances escolars)
-

Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d'oficina, de les aules de ciència, de
música, de plàstica...
- Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
- Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
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-

Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.
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4.39- TEATRE BON PASTOR

Teatre Bon Pastor
Ubicació: C/ Dr.Barraquer, 4
Característiques de l'edifici:

Tel. 972
superfície interna:

651,49 m2

superfície externa:

126,24 m2

Equipament que ocupa la planta semi-sòtan de l’esglèsia Bon Pastor.
Entrada per pati amb porxo de 126,24 m2. Distribuidor, servies homes, dones i un adaptat, 2
aules, 2 vestidors, pati de butaques, escenari cabina tècnica, pas, despatx, sala d’actes i escala
de sortida d’emergència.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: els dimarts i divendres de 9:00h a 12:00h
Total hores setmanals: 6 hores
Programa de neteja: Comprèn totes les dependències del teatre: vestidors, escenari, pati de
butaques, sala d’actes, aules, serveis, escales, mobiliari, punts de llum, vidres...
Dies amb funció
-

Abans de la primera sessió repàs general.
Entre sessió i sessió, repàs de tot el teatre i serveis, desinfectant-los i distribuint
ambientador d'aire.
Després de la última sessió, l'endemà, neteja a fons amb aspiradora.
Dies sense funció

-

Neteja de manteniment que inclourà aspectes particulars d'oficines, dels sanitaris, de punts
de llum, portes, finestres, panys, mobiliari, espais addicionals.
Neteja setmanal

-

Es faran neteges de manteniment, per tal d'evitar l'acumulació de pols. A més es realitzarà
una neteja en profunditat de tot l'equipament i els seus elements, mobiliari, moqueta, prèvia
a l'operació de desinfecció.
Neteja mensual

-

Netejar els vidres a l'abast del públic.
Netejar tots els daurats
Repassar els sostres i parets
Netejar a fons dels serveis, incloses les rajoles
10
0

10
1

4.40-LOCAL CUNICULTORS

Ubicació:

C/ Sta. Llogaia, 14 baix

Característiques de l'edifici:

superfície interna:

80,75 m2

superfície externa:

28,60 m2

Sala polivalent, sala reunions i servei amb lavabo i wc.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dimarts de 10h. a 11:00h.
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.41-LOCAL VEÏNAL CULUBRET

Ubicació:

C/ Major, s/n.

Característiques de l'edifici:

superfície interna:

533,69 m2

superfície externa:

51,36 m2

Edifici de planta baixa. Entrada per pati de 51,36 m2. Recepció, Sala polivalent, 3 aules,
serveis, passadissos, 4 despatxos, cuina, magatzem i centre d’esplai.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dijous de 12:00h. a 13:00h.
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.42- CENTRE CÍVIC CREU DE LA MÀ

Ubicació:

Plaça Remei Bosch, s/n

Tel. 972678596

e-mail: ccreudelama@figueres.org
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

386,53m2

Local de planta baixa. Consergeria, 2 sales (una gran i una més petita), 3 WC, 3 despatxos,
porxo, entrada, passadís, magatzem.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja:

1 persona de dilluns de 9,30h. a 12'30h. i
de dimarts a divendres de 13,30h. a 16,30h.

Total hores setmanals: 15 hores
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires, camilles i estris del consultori mèdic. Tenint
especial cura amb la seva desinfecció i higiene.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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Període que no es desenvolupa programa d'activitats (juliol i agost)
- Esterinyar
- Netejar a fons les portes i manetes
- Netejar finestres i persianes(per les dues cares).
-

Netejar les reixes de l'exterior
Netejar a fons totes les cadires i taules.
Netejar a fons la resta del mobiliari (armaris, prestatgeries...)
Netejar a fons els lavabos (rajoles...)
Netejar calefaccions i aparells d'aire condicionat.
Netejar panys i punts de llum.
Netejar parets i murals que separen els despatxos i sostres
Netejar les juntes dels terres.
Netejar el porxo amb mànega d'aigua.
Netejar el terra i la nevera del magatzem
Netejar vidres per la seva cara interna i externa fins a 1'80m. Inclòs també el llindar o marc.
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4.43- CENTRE CÍVIC JOAQUIM XIRAU (Marca de l'Ham)

Ubicació: C/ de Vilatenim, 45

Tel. 972678622

e-mail: cxirau@figueres.org
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

1.214 m2

superfície externa:

100 m2

Edifici de dues plantes:
Planta baixa:
Vestíbul , recepció, sala de la gent gran, auditori (part de darrera de l'auditori: magatzem,
escala emergència, 2wc amb 2 piques, 2 urinaris, 2 dutxes), sala control de l'auditori, aula
d’informàtica, habitació neteja amb pica, 4 wc amb 4 piques, 1 dutxa, 4 urinaris, sota escala,
dues aules (1 amb pica i cuina), 1 despatx petit.
Planta primera
Escales, vestíbul, 3 despatxos, aula de dansa amb magatzem, 2wc amb 2 piques, 2 urinaris, 1
aula de cuina amb pica, dues aules i passadís 1ª planta.
Consultori mèdic amb vestíbul, 3 despatxos amb 3 piques.
Exteriors: 2 porxos, una pista gran i dues terrasses.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona de dilluns a divendres de 14,30h. a 20,30h.
Total hores setmanals: 30 hores
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires, camilles i estris del consultori mèdic. Tenint
especial cura amb la seva desinfecció i higiene.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal
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6

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis
Període que no es desenvolupa programa d'activitats (juliol i agost)
Esterinyar
Netejar a fons les portes i manetes
Netejar finestres i persianes(per les dues cares).
Netejar les reixes de l'exterior
Netejar a fons totes les cadires i taules.
Netejar a fons la resta del mobiliari (armaris, prestatgeries...)
Netejar a fons els lavabos (rajoles...)
Netejar calefaccions i aparells d'aire condicionat.
Netejar panys i punts de llum.
Netejar parets i murals que separen els despatxos i sostres
Netejar les juntes dels terres.
Netejar el porxo amb mànega d'aigua.
Netejar el terra i la nevera del magatzem
Netejar vidres per la seva cara interna i externa fins a 1'80m. Inclòs també el llindar o marc.
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4.44- LOCAL SOCIAL DE L'EIXAMPLE

Ubicació:

C/ Narcís Soler, 6 Bx

Tel. 972000000

Característiques de l'edifici: superfície interna: 106m2
Local de planta baixa amb una sala i zona de WC
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1 hora a la setmana.
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
Un cop a l'any

-

Netejar a fons les portes i manetes
Netejar les reixes de l'exterior
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-

Netejar a fons totes les cadires i taules.
Netejar a fons la resta del mobiliari (armaris, prestatgeries...)
Netejar a fons els lavabos (rajoles...)
Netejar calefaccions i aparells d'aire condicionat.
Netejar panys i punts de llum.
Netejar vidres per la seva cara interna i externa fins a 1'80m. Inclòs tambéel llindar o marc.
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4.45.- LOCAL SOCIAL HORTA D'EN CAPELLERA

Ubicació:

C/ Puigrom s/n

Característiques de l'edifici:

Tel. 972671993
superfície interna:

166m2

Local en planta baixa amb vestíbul, 1 sala gran, 3 despatxos, zona de WC, passadís.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana.
Total hores setmanals:

1 hora

Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
Un cop a l'any

-

Esterinyar
Netejar a fons les portes i manetes
11
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-

Netejar finestres i persianes (per les dues cares).

-

Netejar les reixes de l'exterior
Netejar a fons totes les cadires i taules.
Netejar a fons la resta del mobiliari (armaris, prestatgeries...)
Netejar a fons els lavabos (rajoles...)
Netejar calefaccions i aparells d'aire condicionat.
Netejar panys i punts de llum.
Netejar vidres per la seva cara interna i externa fins a 1'80m. Inclòs també el llindar o marc.
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4.46-LOCAL SOCIAL POBLE NOU

Ubicació:

Av. Pirineus, 19 baix

Característiques de l'edifici:

Superfície interna 67,28 m2

Sala polivalent i servei amb lavabo i wc.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.47-LOCAL SOCIAL OLIVAR GRAN

Ubicació:

C/ Josep Carner, 2 baix

Característiques de l'edifici:

Superfície interna 65,08 m2

Rebedor, sala polivalent i servei amb lavabo i wc.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana.
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.48- LOCAL SOCIAL DEL PARC-BOSC

Ubicació: C/ Cresques Elies-cantonada C/ Avinyonet
Característiques de l'edifici:

Superfície interna : 102,69 m2

Local d'una planta amb una sala polivalent de 83,19 m2, un magatzem de 13,52 m2 i 1 servei
amb lavabo i wc de 5,98 m2.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana.
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.49-LOCAL SOCIAL JUNCÀRIA PARC BOSC

Ubicació:

Passatge Marià Pineda, 7baix

Característiques de l'edifici:

Superfície interna 94.,83 m2

Sala polivalent, despatx, magatzem i servei adaptat a minus amb lavabo i wc.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.50- LOCAL SOCIAL RALLY SUD
Ubicació: C/ Pous i Pagès, s/n bloc 6 pl. B.
Característiques de l'edifici: superfície interna 157,01 m2
Local en planta baixa que consta de sala polivalent de 85.20 m2, 3 despatxos, passadís
i servei adaptat amb WC i lavabo.
PERSONAL NECESSARI: 1 PERSONA

Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana
Total hores setmanals: 1 hora
PROGRAMA DE NETEJA

-

1 cop per setmana
Escombrar i fregar terres tenint especial cura amb els racons i sota els mobles.
Treure la pols del mobiliari.
Buidar i netejar papereres i cendrers exteriors. Reposició de bosses d'escombraries.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris i higiènics.
Reposició de paper WC, sabó de mans.
Recollir les escombraries i situar-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals.
Repàs dels vidres i portes a l'abast del públic fins a 1,80m.

-

Neteja mensual
Netejar vidres interiors i exteriors d'abast al públic fins a 1,80m
Netejar portes i finestres .
Netejar a fons taules, cadires i resta de mobiliari.
Netejar a fons els serveis, incloses les rajoles.
Netejar panys i punts de llum.

-

Cada sis mesos
- Esteranyinar

4.51-LOCAL SOCIAL CENDRASSOS

Ubicació:

C/ Cendrassos, 36 baix

Característiques de l'edifici:

Superfície interna:

133,00 m2

Superfície externa:

84,00 m2

Sala polivalent, despatx, magatzem i servei adaptat a minus amb lavabo i wc. Amb un pati a la
11
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part posterior.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.

4.52-LOCAL SOCIAL HORTA DE L’HOSPITAL

Ubicació:

Plaça Joan Tutau, local 3, esc 2 porta 3

Característiques de l'edifici:

Superfície interna 94.,83 m2

Sala polivalent, despatx, magatzem i servei adaptat a minus amb lavabo i wc.
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Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1h a la setmana
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.

4.53- PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA ZONA OEST

Ubicació:

C/ Dr. Ferran, 7 baix

Característiques de l'edifici:

Superfície interna: 145,15 m2

Sala polivalent, despatx, passadís, magatzem i serveis amb 2 lavabos i 4 wc, sala d’espera,
aula, sala reunions i arxiu.
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Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dilluns i dijous de 10h. a 11:30h.
Total hores setmanals: 3 hores
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.

4.54-LOCAL SOCIAL MARCA DE L’HAM

Ubicació:

C/ Aquari, 4, 1r B.

Característiques de l'edifici:

Superfície interna:

64,19 m2

Superfície externa:

3,59 m2

Recepció, 4 despatxos, sala polivalent, i 2 serveis amb lavabo, dutxa i 2 wc.
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Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona de 1hora a la setmana
Total hores setmanals: 1 hora
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.
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4.55-CENTRE Mª ROSA YMBERT

Ubicació: C/ Albert Cotó, 1. (costat Creu Roja)
Característiques de l'edifici: superfície interna: 86.95 m2
Local de planta baixa amb entrada, passadís, dues sales polivalents de 35,35m2 aquesta amb
mobles de cuina i 23,22m2, amb mobiliari, 3 serveis amb wc i lavabo i sala control.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dilluns i dijous de 9h a 10h
Total hores setmanals: 2 hores
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar l'espai de la cuina i els estris o electrodomèstics si n'hi ha
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis
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4.56.- PAVELLÓ POLIESPORTIU NOU
4.57.- PAVELLÓ VELL
4.59.- ESTADI ALBERT GURT

4.56- Pavelló Poliesportiu Nou.
Ubicació: Plaça dels voluntaris, 1
Característiques de l'edifici:

Tel. 972 50 93 39
superfície interna:

3.845m2

Vorera de circumval·lació exterior. Dependències maquinària. 9 magatzems. Una pista de
1571m2, amb la zona de grades de 6 pisos amb sillons de plàstic. Un gimnàs de squash. 5
sales, 25 dutxes, 21 lavabos i 10 miralls, 16 WC, 2 vestuaris, 2 saunes. Infermeria. 1 aula .Tres
despatxos. Sales de reunió. Una zona de recepció, consergeria, vestíbuls, passadissos, porxo
d'entrada i escales.
4.57- Pavelló vell.
Ubicació: C/ Joaquin Cusí Furtunet, s/n
Característiques de l'edifici:

superfície interna:

1.637m2

Una pista de 847,40 m2, 2 zones de grades, dreta i esquerra, un primer pis i una tribuna.
Habitació calefacció. 3 magatzems. 1 despatx. 4 zones de dutxes. 5 vestidors. Zona de
taquilles. Bar amb barra i rebost. Vestíbuls, escales, passadissos i porxos d'entrada.
4.59- Estai Albert Gurt
Ubicació: Zona esportiva
Característiques de l'edifici:

Superfície:

90m2

Dos vestidors grans (11 dutxes, 4 WC, 2 urinaris, 4 lavabos), 2 vestidors petits
(3 dutxes, 2 WC, 2 lavabos), 1 vestidor normal amb WC i lavabo.
Personal necessari: 3 persones
Horari de neteja:

1 persona de dilluns a divendres de 19h a 23h

1 persona de dilluns a divendres de 6h a 10h i de 14h a 16 i
dissabtes de 6,30h a 12,30h
1 persona dissabtes de 15h a 18h i diumenges de 6h a 8h
Aquest horari es pot modificar per raons del servei
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Total hores setmanals: 62 hores (pel conjunt dels edificis 56,57 i59).
Programa de neteja:
Compren la totalitat de la zona coberta dels edificis i porxos.
1-Pavelló esportiu:
Neteja diària
-

Escombrar tots els terres, inclosos els paviments esportius.
Fregar escales interiors, passadissos, zona de vestidors, passadissos de la sala
d'escalfament i altres zones.

-

Netejar i desinfectar els vestidors, dutxes, WC, lavabos i sales de reunió
Netejar totalment la infermeria inclòs parets i aparells, amb aplicació de desodorants i
desinfectants.
Periòdicament

-

Netejar i fregar les pistes centrals.
Netejar els vidres interiors a l'abast del públic previ a cada espectacle, i els exteriors de la
façana, com a mínim cada quinze dies.
Previ a la celebració de qualsevol tipus d'activitat i espectacles s'hauran de netejar totes les
dependències de la instal·lació, inclosos els seients de plàstic de la graderia.
Netejar l'estructura i pas de conduccions, per evitar que s'hi acumuli la pols.
Netejar la retolació de la instal·lació.
Netejar la zona de l'entrada
Obligacions mínimes generals

-

Repàs general de totes les dependències en el període de menys activitats.
Obligacions mínimes específiques

-

Durant la celebració de qualsevol tipus d'espectacle, l'empresa organitzarà un retén en la
instal·lació, dedicant especial atenció a la zona de vestidors i als WC públics.
Quan es celebrin dos espectacles en el mateix dia, s'efectuarà una neteja urgent i
generalitzada entre ambdues, que permeti la normal obertura de la instal·lació.
Després de l'últim acte, l'endemà, neteja a fons. Segons les condicions generals.
En raó de la singularitat d'horaris en diverses ocasions es realitzaran neteges en dissabtes,
diumenges i dies festius.
Els horaris de neteja d'aquests espais serà a partir de les 7 hores del matí, fent compatible
aquest servei amb l'ús de les instal·lacions.
2-Oficines de servei municipal d'esports i consergeria:
Neteja diària

-

Escombrar i fregar els paviments de terratzo i sintètics.
Netejar mobles, quadres i objectes decoratius.
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-

Buidar i netejar cendrers i papereres.
Netejar i desinfectar lavabos i WC.
Repàs general de totes les dependències.
Neteja setmanal

-

Netejar envans, portes i finestres.
Desinfectar telèfons.
Neteja quinzenal

-

Netejar vidres interiors i exteriors d'abast al públic fins a 1,80m.
Neteja trimestral

-

Netejar els rètols indicadors.
Tractament de paviments.
Neteja anual

-

Neteja de totes les cadires del Poliesportiu (1.666 seients)
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4.-58 PISCINES MUNICIPALS

Ubicació:

C/ Glòria Compte, s/n

Característiques de l'edifici:

Tel. 972509001
superfície interna:

1.071,00 m2

superfície externa:

920,00 m2

Superfície de la piscina a netejar 522m2 , amb les rajoles de les parets de la piscina de 112m2. 5
habitacions pel material d'esports, 4 serveis sanitaris, 7 vestuaris, 3 despatxos, habitació servei
de megafonia i habitació control mèdic, dependències maquinària, guardarropia, vestíbuls,
passadissos, escales.
Personal necessari: 2 persones
Horari de neteja:

1 persona de dilluns a dissabtes de 6h a10h
i de dilluns a divendres de 14h a 16h
1 persona dilluns a dissabtes de 19h a 23h i diumenges de

7 a 11h

Aquest horari pot variar per raons del servei.
A l’estiu en temporada de piscina exterior l’horari s’incrementa en 20 h. setmanals de dilluns a
diumenge segons necessitats del servei.
Total hores setmanals: 62 hores (+20h en temporada d’estiu)
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Escombrar i fregar terres, escales, passadissos, despatxos...
Netejar i fregar dependències higiènico-sanitàries (lavabos, dutxes, WC, vestidors,
guardarropia i la platja de la piscina, utilitzant fungicides, bactericides i antifongs.
Neteja setmanal

-

Netejar porxos, terrasses, patis i accessos al centre.
Repassar portes, finestres, persianes i enreixats.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar les rajoles dels serveis.
Netejar taules, cadires i resta de mobiliari d'oficines.
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4.67- CEMENTIRI MUNICIPAL

Ubicació:Paseig del Cementiri s/n.
Característiques de l'edifici:

Superfície interna:

Tel. 972 50 58 07
72,36m2

EDIFICI DE PLANTA BAIXA SITUAT A L’ENTRADA DEL CEMENTIRI COMPOST PER OFICINA, 1
DESPATX, 1 VESTUARI AMB SERVEI I DUTXA, 2 SERVEIS SANITARIS PÚBLICS AMB 2 WC, 3
LAVABOS, 1 URINARIS.

A la part nova del cementiri trobem 2 serveis amb wc i lavabo.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dimarts i divendres de 8 a 9'30h.
Total hores setmanals: 3 hores.
Programa de neteja:
Comprèn la neteja de la porteria, oficines i sanitaris públics del centre.

Dos cops per setmana
- Escombrar, fregar, netejar rajoles, miralls, sanitaris, buidar cendrers i papereres i
treure la pols del mobles
- Reposició de paper WC, sabó de mans, tovalloletes eixugamans i de bosses
d'escombraries.
Neteja mensual
- Netejar les portes, persianes, llindar de la portes i finestres.
- Netejar els vidres a l'abast del públic fins a 1,80m.
- Netejar a fons els serveis sanitaris, incloses les rajoles.
Cada sis mesos
- Esteranyinar
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4.69- CAN SAGRERA
Ubicació: Passeig del cementiri s/n

Tel. 972502080

Característiques de l'edifici: Nau de la brigada municipal en planta baixa amb pati i
entrada amb rampa al davant de més de 1.000 m2 dels quals només s’ha de netejar
100,63 m2 que són les oficines, els serveis i els vestidors.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dimarts i dijous de 11h. a 12h
Total hores setmanals: 2 hores
Programa de neteja:
(Només s'han de netejar els despatxos, oficines, entrades sales i els espais de wc i
vestidors)
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.

4.70- NAUS VILATENIM REYAL URBIS (BRIGADA)
Ubicació: C/ Vilatenim, 42

Tel. 972502080

Característiques de l'edifici:
Nau magatzem de la brigada municipal en planta
baixa dels quals només s’ha de netejar 14 m2 que corresponen a els serveis, 1 lavabo,
2 wc i 1 dutxa.
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Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona 1/2 hora cada 15 dies
Total hores setmanals: 0,25 hores
Programa de neteja:
(Només s'han de netejar els serveis).
Neteja diària
-

Escombrar i fregar el terra.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja trimestral

-

Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis.

12
8

4.74- LOCAL PROTECCIÓ CIVIL

Ubicació: C/ President Kennedy, s/n.
Característiques de l'edifici: superfície interna:

234,08 m2

Edifici de planta baixa amb passadís, 3 sales polivalents de 50 m2 amb mobiliari, 1 despatx, 2
magatzems i serveis amb 3 wc i 2 lavabos.
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja: 1 persona els dilluns i divendres de 9h a 10h
Total hores setmanals: 2 hores
Programa de neteja:
Neteja diària
-

Ventilar totes les dependències.
Escombrar terres amb mopa, tenint especial cura dels racons i sota els mobles.
Fregar aquells espais d'ús freqüent o diari.
Treure la pols de mobles, taules, ordinadors, estris i baranes.
Buidar i netejar les papereres i cendrers exteriors.
Netejar, desinfectar i fregar els serveis sanitaris (lavabos, urinaris, WC, miralls).
Netejar l'espai de la cuina i els estris o electrodomèstics si n'hi ha
Netejar i fregar els terres, taules, cadires,.
Preparació de les escombraries, situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents. Reposició de bosses d'escombraries.
Reposició de paper WC, sabó de mans, paper eixugamans.
Treure taques de vidres i portes.
Neteja setmanal

-

Fregar tots els terres que no s'han fregat durant la setmana.
Repassar porxos, i accessos del centre.
Netejar taules i cadires i resta de mobiliari.
Neteja mensual

-

Repassar portes, finestres, persianes.
Repassar panys i punts de llum.
Netejar rajoles dels serveis

-

4.75- PASSADÍS TAMARÍS
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Ubicació: travessera que va del C/ Monturiol al C/ Caamaño (casa natal de S. Dalí)
Característiques de l'edifici:

superfície externa: 12m2

PASSADÍS EXTERIOR QUE VA D’UN CARRER A L’ALTRA I QUE PER LES NITS ES TANCA AMB
DUES PORTALADES DE VIDRE I FUSTA.

Personal necessari:

1 persona

Horari de neteja: 1 persona els dilluns i dijous de 10:30h. a 11:30h.
Total hores setmanals: 2h.
Programa de neteja:
- Escombrar el terra, retirada de papers, brutícia...
- Treure pols i taques de les portalades fins a 1,80m.
- Treure taques dels vidres de les portalades fins a 1,80m.
- Treure taques del terra
Un cop al mes
- Fregar el terra amb productes i estris adients
- Netejar els vidres de les portes
Cada sis mesos
- Esteranyinar
- Neteja de vidres més alts
- Netejar a fons i de dalt a baix les portalades passar producte netejador i protector
de la fusta., incloent els marcs i llindars i panys d'aquestes.
-
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4.76- WC AUTO RENTABLE PLAÇA ERNEST VILA (FONT LLUMINOSA)
Ubicació: Plaça d’Ernest Vila (Font Lluminosa).
Característiques: Cabina de 1,5m2 amb wc, pica i pel darrere maquinària de
dispensador de sabó, etc...
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja:

de dilluns a diumenge de 9:00h a 9:30h tot l’any.
de dilluns a diumenge de 16:00h a 16:30h de maig a setembre.

Total hores setmanals: 3,5h hivern. 7h estiu.

Programa de neteja:
Diari
-

Ventilar

-

Buidar papereres i reposició de bosses
Netejar i desinfectar el sanitari i pica
Escombrar o aspirar i fregar (utilitzant productes higienitzats) els terres
Reposició de paper de wc., sabó de mans i tovalloles de paper.
Treure taques aïllades de portes i parets interiors i exteriors.

Setmanal
-

Netejar parets i portes internes de la cabina.

Important
-

Fer servir productes que no taquin i conservin l’acer inox de les cabines.
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4.77- WC AUTO RENTABLE PLAÇA JOSEP PLA
Ubicació: Plaça Tarradellas
Característiques: Cabina de 1,5 m2 amb wc, pica i pel darrere maquinària de
dispensador de sabó, etc...
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja:

de dilluns a diumenge de 9:00h a 9:30h tot l’any.
de dilluns a diumenge de 16:00h a 16:30h de maig a setembre

Total hores setmanals: 3,5h hivern. 7h estiu

Programa de neteja:
Diari
-

Ventilar

-

Buidar papereres i reposició de bosses
Netejar i desinfectar el sanitari i pica
Escombrar o aspirar i fregar (utilitzant productes higienitzats) els terres
Reposició de paper de wc., sabó de mans i tovalloles de paper.
Treure taques aïllades de portes i parets interiors i exteriors.

Setmanal
-

Netejar parets i portes internes de la cabina.

Important
-

Fer servir productes que no taquin i conservin l’acer inox de les cabines.
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4.78- WC AUTO RENTABLE PLAÇA TARRADELLAS
Ubicació: Plaça President Tarradellas.
Característiques: Cabina de 1,5 m2 amb wc, pica i pel darrere maquinària de
dispensador de sabó, etc...
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja:

de dilluns a diumenge de 9:00h a 9:30h tot l’any.
de dilluns a diumenge de 16:00h a 16:30h de maig a setembre

Total hores setmanals: 3,5h hivern. 7h estiu

Programa de neteja:
Diari
-

Ventilar

-

Buidar papereres i reposició de bosses
Netejar i desinfectar el sanitari i pica
Escombrar o aspirar i fregar (utilitzant productes higienitzats) els terres
Reposició de paper de wc., sabó de mans i tovalloles de paper.
Treure taques aïllades de portes i parets interiors i exteriors.

Setmanal
-

Netejar parets i portes internes de la cabina.

Important
-

Fer servir productes que no taquin i conservin l’acer inox de les cabines.
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4.79 i 80- WC AUTO RENTABLES PASSEIG NOU (MERCAT)
Ubicació: Passeig Nou a cada costat de la font.
Característiques: Dues cabines de 2 m2 amb wc, pica i pel darrere maquinària de
dispensador de sabó, etc...
Personal necessari: 1 persona
Horari de neteja:

de dilluns a diumenge de 9:00h a 9:30h tot l’any.
dijous de 15:00h a 15:30h
de dilluns a diumenge (menys dijous) de 16:00h a 16:30h de maig a
setembre

Total hores setmanals: 4h hivern. 7h estiu

Programa de neteja:
Diari
-

Ventilar

-

Buidar papereres i reposició de bosses
Netejar i desinfectar el sanitari i pica
Escombrar o aspirar i fregar (utilitzant productes higienitzats) els terres
Reposició de paper de wc., sabó de mans i tovalloles de paper.
Treure taques aïllades de portes i parets interiors i exteriors.

Setmanal
-

Netejar parets i portes internes de la cabina.

Important
-

Fer servir productes que no taquin i conservin l’acer inox de les cabines.
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ANNEX 2. LOT A: RELACIÓ D'EDIFICIS I M2 DE VIDRES

Nº

EDIFICI

ADREÇA

VIDRES m²

1

Casa Consistorial

Plaça Ajuntament, 12

370,00

2

Edifici Firal

Avda. Salvador Dalí, 107

635,00

3

Guàrdia Urbana

Avda. Salvador Dalí, 107

313,00

4

Arxiu Municipal

Moreria, 9

50,00

5

Biblioteca Fages de Climent

Plaça del Sol, 11

500,00

6

Informació i Turisme

Plaça del Sol, s/n

37,00

7

Consell municipal de Vilatenim

Nou de Vilatenim, 15

11,00

8

Fundació Clerch i Nicolau

Nou, 53

95,00

9

Centre de Formació Integral F. Sunyer

Ronda Sud, 3

266,80

10

Teatre Jardí

Plaça Josep Pla, s/n

79,00

11

Auditori Caputxins

Rec Arnau, 6

33,00

12

C/ Caputxins s/n

10,00

13

Caputxins Oficines Pla de Barris Zona
Centre
Casa Natal Salvador Dalí

Monturiol, 6

no

14

Casino Menestral

Poeta Marquina, 4

no

15

Antics Jutjats Benestar Social

Poeta Marquina, 2

23,00

16

Antic menjador

Manuel de Falla, 12

11,00

17

Casa Nouvilas

Nou, 76-78

no

18

LA CATE

Rector Arolas, 4

16,00

19

MUSEU DE L'EMPORDÀ

Rambla, 2

20

Casa Empordà (ESCORXADOR)

Plaça Escorxador

48,00

21

Arxiu Comarcal (ESCORXADOR)

Plaça Escorxador

25,00

22

Coberta Fotovoltaica Pl. CAT

Plaça Catalunya

no

23

Menjador Social J. Vallmajó

Pompeu Fabra, 5, local 1

24

PRESÓ

Sant Pau, 154

no

25

Serveis Socials Antic BINGO

Sant Pau, 39

27,00

26

Mas Torrent

Parc de les Aigües

no

27

Horts Urbans

C/ Closa Rasa, 10

no

28

Àrea de Promoció Econòmica

Av. Maria A. Anglada, 15, 1r

29

Pl. del Gra (coberta)

plaça del Gra

no

30

Pl. del Gra (refugi)

plaça del Gra

no

31

Sindicats Serveis Socials

Poeta Marquina, 5

22,00

32

Llar d'Infants Els Pins

Pujada del Castell, s/n

200,00

33

Llar d'Infants Bon Pastor

Dr. Barraquer, 2

106,06

34

Escola d'Adults Maria Verdaguer

Avinyonet, 38

150,00

35

CEIP Joaquim Cusí i Fortunet

Met Miratvitlles, 1

565,00

36

CEIP Ma Àngels Anglada

Nou, 211

350,00

123

21,00

24,00

37

CEIP Anicet de Pagès

Marca de l'Ham, s/n

266,00

38

CEIP Salvador Dalí

Compositor Coll, 16

617,00

39

CEIP Josep Pous i Pages

Avinyonet, 201

706,00

40

CEIP Amistat

Apel·les Mestres, 2

700,00

41

CEIP Parc de les Aigües

Sant Pere de Roda, 1

641,00

42

CEIP Josep Pallach

dels Fossos, 1

410,00

43

CEIP Sant Pau

Muntaner, 4

603,00

44

CEIP Carme Guasch

Josep M de Sagarra, s/n

124,00

45

Teatre Bon Pastor

Dr. Barraquer, 4

35,00

46

Local Cunicultors

C/ Sta. Llogaia, 14 bx

6,00

47

Centre Veïnal Culubret

Major, s/n

40,00

48

Centre Cívic Creu de la Ma

Plaça Remei Bosch

69,00

49

Centre Cívic Joaqim Xirau (M. de l'Ham)

C/ de Vilatenim, 45

345,60

50

Local Social de l'Eixample

Narcís Soler, 6 - Edif. Pòrtic -BXS

12,00

51

Local Social Horta Capellera

Puig Rom, 36

17,00

52

Local Social Poble Nou

Av. Pirineus, 19 , bxs

17,00

53

Local Social Olivar Gran

Josep Carner, 2

13,00

54

Local Social Parc Bosc

Cresques Elies, Pl. Nova Icària

4,00

55

Local Social Juncària Parc Bosc

Maria Pineda,7 - Dr. Ferran,5

12,00

56

Local Social Rally Sud

Pous i Pagès, s/n bloc 6, pl. B

10,00)

57

Local Social Cendrassos

Cendrassos, 36

9,00

58

Local Social Horta Hospital

4,00

59

Pla de Dinamització Zona Oest

Pl. Joan Tutau, local 3, esc. 2
porta 3
Dr. Ferran, 7; bxs

60

Local Social Marca de l'Ham

Aquari, 4, 1er B

4,00

61

Centre M. Rosa Ymbert

Albert Cotó, s/n

7,00

62

Pavelló Poliesportiu Nou

Zona esportiva Mnpal.

403,00

63

Pista de Petanca

Zona esportiva Mnpal.

no

64

Pavelló Vell

Zona esportiva Mnpal.

100,00

65

Piscina Coberta

Zona esportiva Mnpal.

170,00

66

Piscina Descoberta

Zona esportiva Mnpal.

-

67

Rocòdrom

Zona esportiva Mnpal.

68

Estadi Albert Gurt

Zona esportiva Mnpal.

69

Estadi Municipal de Figueres

Av. Jocs Special Olimpics

no

70

Pistes de tennis

C/ Glòria Compte, s/n

no

71

Camp Futbol Vilatenim (CASERA)

Ronda del Camp, s/n

no

72

Camp Futbol Marca de l'Ham

Marca de l'Ham, s/n

no

73

Caseta Parc dels Ovilars

Parc dels Olivars

no

74

Casa Horts Caputxins (antic cole)

Rec Arnau, 8

no

75

Plaça de Braus

del Far, s/n

no

4,00

5,00

76

Cementiri Municipal

77

Cementiri de Vilatenim

78

Can Sagrera

Passeig del Cementiri, 19

no

79

Naus Vilatenim ReyalUrbis

Carrer Vilatenim 41-43

no

80

CASTELL St. FERRAN (Esc. Taller)

81

Museu del Joguet

Sant Pere, 1

82

Molí de l'Anguila

Via làctea, s/n

83

Local Protecció Civil

C/ President Kennedy

84

Passadís Can Tamarís

Monturiol, 6

8

85

WC autonetejable 1

plaça Ernest Vila

0

86

WC autonetejable 2

Plaça Josep Pla

0

87

WC autonetejable 3

Plaça Josep Tarradellas

0

88

WC autonetejable 4

Passeig Nou

0

89

WC autonetejable 5

Passeig Nou

0

TOTAL

Passeig del Cementiri

4,68
no

no
209
210
12,00

9.908,14

ANNEX 3. LOT B: RELACIÓ D'EDIFICIS, FREQÜÈNCIES I PERÍODES DE NETEJA PROPOSATS

1

Casa Consistorial

Plaça Ajuntament, 12

SUPERFÍCIE
m²
personal propi

2

Edifici Firal

Avda. Salvador Dalí, 107

personal propi

-

4

Guàrdia Urbana

Avda. Salvador Dalí, 107

personal propi

-

5

Arxiu Municipal

Moreria, 9

682,60

-

6

5

12

6

Biblioteca Fages de Climent

Plaça del Sol, 11

1.876,00

-

42

5

12

7

Informació i Turisme

Plaça del Sol

184,31

-

4

8

Consell municipal de Vilatenim

Nou de Vilatenim, 15

231,08

7,35

3

2

12

9

Fundació Clerch i Nicolau

Nou, 53

885,70

-

20

5

12

10

Centre de Formació Integral F. Sunyer

Ronda Sud, 3

1.240,52

-

20

5

12

11

Teatre Jardí

Plaça Josep Pla, s/n

3.112,00

387,00

21

5

12

Auditori Caputxins

Rec Arnau, 6

710,41

200,00

15

5

13

Rec Arnau, 6

436,18

-

5

5

12

14

Caputxins Oficines Pla de Barris Zona
Centre
Casa Natal Salvador Dalí

Monturiol, 6

no

no

15

Casino Menestral

Poeta Marquina, 4

no

no

16

Antics Jutjats Benestar Social

Poeta Marquina, 2

205,81

10,70

15

5

12

17

Antic menjador

Manuel de Falla, 12

77,04

18,90

5

5

12

18

Casa Nouvilas

Nou, 76-78

no

no

Nº

EDIFICI

ADREÇA

PATIS I PORXOS
m²
-

H/set
2018

dies/set
.

mes/an
y

4

12

19

LA CATE

Rector Arolas, 4

858,56

38,12

21

5

20

MUSEU DE L'EMPORDÀ

Rambla, 2

1553

0

25

4

12

21

Casa Empordà (ESCORXADOR)

Plaça Escorxador

749,01

58,40

20

5

12

22

Arxiu Comarcal (ESCORXADOR)

Plaça Escorxador

393,65

-

10

5

12

23

Coberta Fotovoltaica Pl. CAT

Plaça Catalunya

no

no

24

Menjador Social J. Vallmajó

Pompeu Fabra, 5, local 1

258,42

21,65

7

7

12

25

PRESÓ

Sant Pau, 154

no

no

26

Serveis Socials Antic BINGO

Sant Pau, 39

509,15

-

15

5

12

27

Mas Torrent

Parc de les Aigües

no

no

28

Horts Urbans

C/ Closa Rasa, 10

6,00

no

0,25

0,5

12

29

Àrea de Promoció Econòmica

Av. Maria A. Anglada, 15, 1r

248,04

no

10

5

12

30

Pl. del Gra (coberta)

plaça del Gra

no

no

31

Pl. del Gra (refugi)

plaça del Gra

no

no

32

Sindicats Serveis Socials

Poeta Marquina, 5

172,40

97,58

10

5

12

33

Llar d'Infants Els Pins

Pujada del Castell, s/n

902,22

225,42

50

5

12

34

Llar d'Infants Bon Pastor

Dr. Barraquer, 2

368,50

232,00

25

5

12

34

Escola d'Adults Maria Verdaguer

Avinyonet, 38

657,00

-

25

5

12

36

CEIP Joaquim Cusí i Fortunet

Met Miratvitlles, 1

3.058,00

1.185,00

105

5

12

37

CEIP Ma Àngels Anglada

Nou, 211

1.854,50

377,42

70

5

12

38

CEIP Anicet de Pagès

Marca de l'Ham, s/n

1.680,00

2.360,00

70

5

12

39

CEIP Salvador Dalí

Compositor Coll, 16

3.029,00

506,00

105

5

12

40

CEIP Josep Pous i Pages

Avinyonet, 201

3.846,00

1.443,00

130

5

12

41

CEIP Amistat

Apel·les Mestres, 2

3.143,00

900,00

120

5

12

42

CEIP Parc de les Aigües

Sant Pere de Roda, 1

3.591,00

741,00

120

5

12

43

CEIP Josep Pallach

dels Fossos, 1

3.234,00

200,00

105

5

12

44

CEIP Sant Pau

Muntaner, 4

3.047,52

937,00

105

5

12

45

CEIP Carme Guasch

Josep M de Sagarra, s/n

1.578,00

572,00

70

5

12

46

Teatre Bon Pastor

Dr. Barraquer, 4

651,49

126,24

6

2

47

Local Cunicultors

C/ Sta. Llogaia, 14 bx

80,75

28,60

1

1

12

48

Centre Veïnal Culubret

Major, s/n

533,69

51,36

1

1

12

49

Centre Cívic Creu de la Ma

Plaça Remei Bosch

386,53

52,00

15

3

12

50

Centre Cívic Joaqim Xirau (M. de l'Ham)

C/ de Vilatenim, 45

1.214,00

100,00

30

5

12

51

Local Social de l'Eixample

Narcís Soler, 6 - Edif. Pòrtic -BXS

106,00

-

1

1

12

52

Local Social Horta Capellera

Puig Rom, 36

166,00

-

1

1

12

53

Local Social Poble Nou

Av. Pirineus, 19 , bxs

67,28

-

1

1

12

54

Local Social Olivar Gran

Josep Carner, 2

65,08

-

1

1

12

55

Local Social Parc Bosc

Cresques Elies, Pl. Nova Icària

102,69

-

1

1

12

56

Local Social Juncària Parc Bosc

Maria Pineda,7 - Dr. Ferran,5

94,83

-

1

1

12

50
51
52
53
54
55
56
57

Local Social Rally Sud

Pous i Pagès, s/n bloc 6, pl. B

157,01

-

1

1

12

Local Social Cendrassos

Cendrassos, 36

133,00

84,00

1

1

12

Local Social Horta Hospital

86,57

-

1

1

12

Pla de Dinamització Zona Oest

Pl. Joan Tutau, local 3, esc. 2
porta 3
Dr. Ferran, 7; bxs

145,15

-

1

2

12

Local Social Marca de l'Ham

Aquari, 4, 1er B

64,19

3,55

1

1

12

Centre M. Rosa Ymbert

Albert Cotó, s/n

86,95

-

1

2

12

Pavelló Poliesportiu Nou

Zona esportiva Mnpal.

3.845,00

-

32

7

12

Pista de Petanca

Zona esportiva Mnpal.

no

no

Pavelló Vell

Zona esportiva Mnpal.

1.637,00

-

20

7

12

Piscina Coberta

Zona esportiva Mnpal.

1.071,00

17,00

62

7

12

Piscina Descoberta

Zona esportiva Mnpal.

-

920,00

20

7

4

Rocòdrom

Zona esportiva Mnpal.

no

no

Estadi Albert Gurt

Zona esportiva Mnpal.

90,00

-

Estadi Municipal de Figueres

Av. Jocs Special Olimpics

no

no

Pistes de tennis

C/ Glòria Compte, s/n

no

no

Camp Futbol Vilatenim (CASERA)

Ronda del Camp, s/n

no

no

Camp Futbol Marca de l'Ham

Marca de l'Ham, s/n

no

no

Caseta Parc dels Ovilars

Parc dels Olivars

no

no

Casa Horts Caputxins (antic cole)

Rec Arnau, 8

no

no

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67

10

12

68

Plaça de Braus

del Far, s/n

no

no

69

Cementiri Municipal

Passeig del Cementiri

72,36

-

70

Cementiri de Vilatenim

no

no

71

Can Sagrera

Passeig del Cementiri, 19

100,63

72

Naus Vilatenim ReyalUrbis

Carrer Vilatenim 41-43

73

CASTELL St. FERRAN (Esc. Taller)

Pujada del castell

74

Museu del Joguet

Sant Pere, 1

75

Molí de l'Anguila Casa Andalusia

Via làctea, s/n

76

Local Protecció Civil

C/ President Kennedy

77

Passadís Can Tamarís

Monturiol, 6

78

WC autonetejable 1

79

3

2

12

-

4

2

12

14,00

no

1

1

12

no

no

2.200

370

25

3

12

420

no

15

3

12

234,08

-

2

2

12

0

12

2

2

12

plaça Ernest Vila

1,5

0

3,5

7

12

WC autonetejable 2

Plaça Josep Pla

1,5

0

3,5

7

12

80

WC autonetejable 3

Plaça Josep Tarradellas

1,5

0

3,5

7

12

81

WC autonetejable 4

Passeig Nou

2

0

2

7

12

82

WC autonetejable 5

Passeig Nou

2

0

2

7

12

54.039,40

11.913,29

TOTAL

MVR/nga
Diligència: per fer constar que aquest document és el plec de condicions
tècniques i els seus annexes del <Contracte de serveis de la neteja de locals,
dependències i intal·lacions de titularitat municipal, lot A- vidres i lot B- edificis>
que ha estat aprovat per acord del Ple Municipal de data 8 de novembre de
2018. Dono fe.
La secretària
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