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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 

SERVEI DE NETEJA 
 
 

Objecte: Servei de neteja del centre educatiu 

Nom del centre educatiu:  Institut Gabriel Ferrater i Soler 

Domicili: Carretera de Montblanc 5-9, Reus 

Telèfon: 977 342 010 

Metres quadrats: 6.092 m2 

Import total mensual màxim IVA exclòs: 4.861,9 € 

Import total màxim IVA exclòs: 48.619,01 € 

Termini d’execució: de l’1 de gener del 2015, o des de la data de la signatura del contracte, 

fins al 31 de desembre del 2015, exclosos els mesos de juliol i agost 

Dependències excloses: Cuina i cafeteria 

Nom de l’empresa i persones que actualment està portant a terme aquest servei: 
Alloza González Net SLU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es liciten 16 hores diàries de neteja, enlloc de les 20 hores que es fan actualment. 
 

TREBALLADOR/A 
(Inicials del 

nom) 

TIPUS DE 
CONTRACTE 

ANTIGUITAT 
HORES 

DIÀRIES 
OBSERVACIONS 

A.R.T. 300-FIX 
DISCONTINU 

15/01/2001 8,00 H/D Es jubila el dia 
09/01/2015  

L.M.M. 300-FIX 
DISCONTINU 

01/09/2003 8,00 H/D  

O.J.M.A. 300- FIX 
DISCONTINU 

08/10/2004 4,00 H/D  
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Relació tasques de neteja del centre 

 

1.- Planta baixa. 

 

1.1.- Periodicitat diària. 

Mopejat i fregat de tots els paviments d’aules, escales i passadissos. Neteja i desinfecció de 

serveis, vestidors i dutxes d’alumnes i professors. Neteja de miralls, accessoris, portes i 

manetes. Mopejat i fregat de despatxos de professors, administració i direcció (retirar brossa), 

amb la inclusió també del vestíbul d’entrada i els porxos. Escombrar el gimnàs amb mopa. S’hi 

inclou el buidat i neteja de papereres, treure la pols del mobiliari (taules, cadires...), treure la 

pols dels estris d’oficina, netejar les pissarres, mantenir els vidres de la porta d’entrada i el 

trasllat de les escombraries als contenidors. També s’ha d’incloure la reposició, si s’escau,  del 

paper higiènic, la reposició, si s’escau,  del sabó de mans i la reposició, si s’escau, del paper 

eixugamans. 

 

1.2.- Periodicitat setmanal. 

Patis exteriors (principal i de la cafeteria): escombrat general  i recollida de papers i altra brossa 

el divendres i –si és festiu- els dimecres. 

Neteja de despatxos d’administració, direcció, AMPA i consergeria (tres dies per setmana). 

Neteja de departaments/seminaris i Biblioteca (dos dies per setmana). 

Neteja i desinfecció general del gimnàs-sala d’actes (tres dies per setmana).  

Neteja de laboratoris i aula de tecnologia (tres dies per setmana) 

Aspirat i fregat general del terra del gimnàs, treure la pols de matalassos i fustes. 

Neteja general del vestíbul. 

Netejar l’escenari (un cop cada quinze dies). 

Ascensor (un cop per setmana). 

Trasllat de les escombraries als contenidors 

Buidat i neteja de papereres 

Escombrar amb mopa tots els paviments. Fregat de paviments.   

 

1.3.- Periodicitat mensual. 

Vidres i marcs per les dues cares (vestíbul, oficines, consergeria, biblioteca, patis interiors). 

Galeries d’exposició de laboratoris. 

Passadís de la sortida d’emergència del carrer Alcalde Segimon. 

Patis interiors. 
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1.4.- Periodicitat anual. 

Vidres (semestral) i marcs, lames de totes les aules, galeries de laboratoris, portes 

d’emergència  i aula de tecnologia (abans de les jornades de portes obertes d’ESO, març-abril). 

Poliment i abrillantat del vestíbul d’entrada. 

 

 

 

2.- Primera i segona plantes. 

 

2.1.- Periodicitat diària. 

Mopejat i fregat de tots els paviments d’aules (classes, audiovisuals, idiomes, informàtica), 

escales i passadissos. Neteja i desinfecció de serveis d’alumnes (nois, noies i altres). Neteja de 

miralls, accessoris, portes i manetes. Mopejat i fregat de despatxos, sala de professors, caixes 

d’escales (amb papereres i pissarres). S’hi inclou el buidat i neteja de papereres, treure la pols 

del mobiliari (taules, cadires...), netejar les pissarres i el trasllat de les escombraries als 

contenidors. També s’ha d’incloure la reposició, si s’escau,  del paper higiènic, la reposició, si 

s’escau,  del sabó de mans i la reposició, si s’escau, del paper eixugamans. 

 

2.2.- Periodicitat setmanal. 

Netejar aula de tecnologia i les de batxillerat de les Arts (VIP 1, VIP 2-Ceràmica i Dibuix), amb 

el seu mobiliari, tres dies per setmana. 

Aules específiques de fotografia i música (dos cops per setmana). 

Cor (un cop per setmana). 

Ascensor (un cop per setmana). 

Ordinadors i mobiliari de les aules d’informàtica. 

Treure les escombraries als contenidors.  

 

2.3.- Periodicitat mensual. 

Vidres i marcs per les dues cares. 

 

2.4.- Periodicitat anual. 

Vidres i marcs, lames de totes les aules, galeries de laboratoris, portes d’emergència  (abans 

de les jornades de portes obertes d’ESO, març-abril). 

Neteja de l’amfiteatre, de les torres laterals de l’aula de música i de l’arxiu. 
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3.- Serveis especials 
 

Tres neteges generals repartides al llarg de l’any. Enlluentiment del terra de l’entrada amb 

caràcter semestral. Enlluentiment de terres en aules i corredors amb caràcter anual. Neteja 

general de vidres, lames i aluminis de finestres amb caràcter anual.  

 

La programació de les tasques estarà supeditada a les necessitats del centre. Les tasques que 

es programin amb caràcter semestral i anual s’hauran de fer coincidir amb el períodes no 

lectius. A l’inici de curs s’ha d’haver fet una neteja a fons de tot el centre. 

 

En el termini de 60 dies des de l’inici de l’activitat, l’empresa adjudicatària haurà de presentar 

dos plans de treball: un de setmanal amb les tasques diàries i l’horari que haurà de fer 

cadascun dels treballadors/ores; i un altre de mensual amb les tasques mensuals, trimestrals i 

anuals i l’assignació del nombre de persones i horaris. Aquests plans de neteja hauran de 

recollir totes les operacions establertes en aquest plec de prescripcions tècniques i hauran 

d’incloure el pla de visites programat del/de la supervisor/ora i estar signats per l’empresa i el/la 

director/a del centre educatiu.  

 

Materials i personal: 

Seran a càrrec de l’empresa contractista: 

a) el cost dels materials utilitzats per a la neteja. Els productes utilitzats han de ser ecològics.  

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. 

d) el forniment del sabó de mans, el paper higiènic i el paper eixugamans.  

 

Horari: 

El servei es prestarà de les 14 hores a les 22 hores, els dies hàbils.  

Quedaran exclosos els festius (vacances d’estiu, de Nadal, de Setmana Santa i festes locals i 

nacionals) d’acord amb el calendari de festes, així mateix com els dies de lliure disposició del 

centre. 

 
Humbert Ferré i Cervera 
 
 
 
Reus, 14 d’octubre de 2014 


