
 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

 

Expedient de contractació del servei de neteja 

Prescripcions tècniques de la contractació del 

servei de neteja 

 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

DE NETEJA DE L’INSTITUT CUBELLES (expedient número 2/2015) 
 
 

Objecte: Servei de Neteja del Centre  Institut Cubelles 

Domicili C/Josep Pla s/n.       08880 Cubelles 

Telèfon i e-mail 938955024   a8057230@xtec.cat  

Metres Quadrats: 4.620 m² 

Import unitari màxim ……m² x …...€/ m²/mes 

Import total mensual màxim 
2.350€ IVA exclòs 
2.843,50€ IVA inclòs 

Import total  
18.800€ IVA exclòs 
22.748€ IVA inclòs 

Queden excloses les següents 
dependències 

Cantina i annexos a la cantina 

Termini d'execució 
 

Durada del contracte: De l’1 de març al 30 de 
juny de 2015 i de l’1 de setembre al 31 de 
desembre de 2015. 
Sense pròrroga. 

 
S’adjunta un quadre amb el nom de l’empresa que actualment està portant a terme aquest 
servei i les persones que actualment fan aquest servei per l’esmentada empresa. 
 
 
Tasques mínimes que cal realitzar    
 

A) Planta baixa 
 

DIARI 

 Entrada 

 Passadís 

 Gimnàs  

 Vestidors 

Mopat, fregat, buidat de papereres (si cal) 

 Departaments 

 AMPA 

 Biblioteca 

 Despatxos 

 Consergeria 

 Sales de visita 

 
 
Mopat, buidat de papereres (si cal) 

 Lavabos  pati 

 Lavabos professorat 

Mopat, fregat, desinfectat, buidat de papereres 
(si cal) 
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SETMANAL 

 Departaments 

 AMPA 

 Biblioteca 

 Despatxos 

 Consergeria 

 Sales de visita 

 
Fregat 

 Mobiliari de tota la planta Neteja de la pols 

 Pati Buidat de les papereres petites 
Buidat de les papereres grans (si cal) 
Escombrat del porxo al costat de la cantina 

MENSUAL 

 Lavabos Neteja de rajoles 

 Portes Neteja de portes 

TRIMESTRAL 

 Vidres Neteja de vidres 

 
 

B) Primera planta  
 

DIARI 

 Passadís 

 Aules 

 Sala de guàrdia 

Mopat, fregat, neteja de pissarres, buidat de 
papereres (si cal) 

 Departaments 

 Aula d’acollida/mediació 

 
Mopat, buidat de papereres (si cal) 

 Lavabos 
 

Mopat, fregat, desinfectat, buidat de papereres 
(si cal) 

SETMANAL 

 Departaments 

 Aula d’acollida/mediació 

 
Fregat, neteja de taques al terra 

 Mobiliari de tota la planta Neteja de la pols 

MENSUAL 

 Lavabos Neteja de rajoles 

 Portes Neteja de portes 

TRIMESTRAL 

 Vidres Neteja de vidres 

 
 

C) Segona planta  
 

DIARI 

 Passadís 

 Aules i laboratoris 

Mopat, fregat, neteja de pissarres, buidat de 
papereres (si cal) 

 Departaments 

 Aula d’acollida/mediació 

 
Mopat, buidat de papereres (si cal) 

 Lavabos  
 

Mopat, fregat, desinfectat, buidat de papereres 
(si cal) 

SETMANAL 

 Departaments Fregat, neteja de taques al terra 



 Mobiliari de tota la planta Neteja de la pols 

MENSUAL 

 Lavabos Neteja de rajoles 

 Portes Neteja de portes 

TRIMESTRAL 

 Vidres Neteja de vidres 

 
D) Altres tasques  

 

 Llençar les escombraries al contenidor. 

 Llençar el paper i el cartró al contenidor corresponent de reciclatge. 

 Mopat diari de les tres escales i dels replans corresponents. 

 Fregat setmanal de les tres escales i dels replans corresponents. 
 
 
 
Materials  
 
Seran a càrrec de l’empresa contractista: 
 
a) el cost dels materials utilitzats per a la neteja. 
 
b) estris i maquinària necessàries. Dins de la documentació tècnica, l’empresa haurà de presentar 
una relació de les màquines que farà servir per a la prestació d’aquest servei.  
 
c) els vestits de treball apropiats i les altres despeses necessàries per a l’adequada prestació del 
servei. 
 
 
Personal 
 
 
Personal de l’empresa Eco Grup Asistencial que realitza el servei de neteja actualment a l’Institut 
Cubelles: 
 

Treballador/a  
(inicials del nom i 
dels cognoms) 

 
Tipus de contracte 

 
Antiguitat 

 
Hores diàries 

 
A.R. 

 
300 

 
17/7/2009 

 
3.5  

 
A.P. 

 
300 

 
12/9/2006 

 
3 

 
M.A. 

 
300 

 
02/09/2013 

 
2 

 
 
Horari 
 
El servei es prestarà durant les tardes, a partir de les 15.30h, segons el pla de treball que s’acordi 
entre el centre i l’empresa. 


