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Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja 
 

Objecte: Servei de neteja del Centre Nom del centre: INS JOSEP LLADONOSA 

Domicili Plaça Maria Rúbies s/n 

Telèfon 973 23 95 31 

Metres quadrats 6500,26 

Import unitari màxim 6500,26 m² x 0,587 euros/ m²/mes 

Import total mensual màxim 4.000 + IVA 

Import total màxim 42.000 + IVA 

Dependències que s’exclouen en el contracte CAP 

Termini d'execució 
(Les pròrrogues no poden superar el termini fixat 
originàriament pel contracte) 

1 ANY 

 
S’adjunta un document annex amb el nom de l’empresa que actualment està portant a terme 
aquest servei i les persones que actualment fan aquest servei . 
 
 
Tasques mínimes que s’han de portar a terme 
 
a) Neteja diària (cada dia de presència en els locals del centre)  

- Buidatge i neteja de papereres. 
- Buidatge i neteja de cendrers. 
- Neteja de la pols del mobiliari (taules, cadires, taulells, arxivadors, pissarres). 
- Neteja de la pols dels estris d’oficina (maquinària, fotocopiadores, telèfon, maquinari, 

quadres, etc.) 
- Neteja i desinfecció de sanitaris, i neteja de miralls, accessoris, manetes de portes i portes. 
- Fregar el terra amb tiràs (mopa) captador de pols. 
- Escombratge humit/tiràs de la pols del terra dels despatxos, passadissos, etc. 
- Neteja porta d’entrada. 
- Trasllat de les escombraries al contenidor. 
- Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de generació fins al magatzem 

final, si escau, i fins als contenidors municipals de recollida selectiva, en els horaris marcats 
per les ordenances municipals, separant el material de recuperació. 
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b) Neteja setmanal 
- Neteja a fons d’una part del mobiliari (1), rotatori. 
- Neteja a fons d’una part de la biblioteca (2), rotatori. 
- Neteja de rajoles dels sanitaris. 

 
 
c) Neteja mensual 

- Neteja a fons dels vidres per les dues cares. 
- Neteja dels marcs i lleixes de les finestres. 
- Neteja de les parts altes, sostres, cornises. 
- Neteja dels fluorescents. 
- Neteja del magatzem. 

 
 
d) Neteja trimestral 

- (1) En acabar cada trimestre s’ha d’haver fet a fons tot el mobiliari. 
- (2) En acabar el trimestre s’ha d’haver fet a fons la biblioteca. 

 
 
e) Neteja anual 

- Poliment del terra. 
- Neteja de persianes exteriors. 
- Neteja de persianes i cortines interiors. 

 
  
Materials i personal 
 
Seran a càrrec de l’empresa contractista: 
- el cost dels materials utilitzats per a la neteja; 
- els estris i la maquinària necessàries; amb la documentació tècnica, l’empresa ha de presentar 

una llista de les màquines que farà servir per prestar aquest servei.  
- els vestits de treball apropiats i les altres despeses necessàries per a l’adequada prestació del 

servei. 
 
 
Horari 
 
El servei es prestarà durant les tardes de 15:30 a  <horari>. 
 
 


