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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 PERE BORRELL 

Domicili:  C/Escoles Pies, 46 

Telèfon 972884642 

Metres quadrats: 5417 5730 (total) – 313 (cuina/menjador) 

Import unitari màxim: 10,15322134 5730 m² x 1,015322134 euros/ m²/mes 

Import total mensual màxim 5.500€ 

Import total màxim 55.000€  

Dependències que s’exclouen en el contracte Cuina (neteges extraordinàries) 

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

Any 2016 (01/01/2016 a 31/12/2016) 

 
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 als 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 
 

b) Neteja setmanal 
- Neteja a fons d’una part del mobiliari (treure taques de tinta de les taules), rotatori. 
- Neteja a fons d’una part de la biblioteca, rotatori. 
- Neteja de rajoles dels sanitaris. 
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- Buidatge de papereres i recollida de papers dels patis exteriors 
- Fregar el terra amb màquina fregadora 

 
 
d) Neteja trimestral 

- En acabar cada trimestre s’ha d’haver netejat els vidres per dins i per fora (quan sigui 
possible). 

- Neteja dels marcs i repises de les finestres 
- Neteja de les parts altes: sostres, cornises i persianes 
- Neteja a fons del mobiliari, aparells informàtics, telèfons, fotocopiadores... 
- Neteja dels fluorescents i llums 
- Neteja a fons dels lavabos: rajoles, sanitaris i portes 
- Neteja del terra del gimnàs 
- Neteja a fons dels radiadors, prestatgeries, llibres, quadres, persianes, armaris i estris 

d’oficina 
 

Procediment 
 
Aules 
Neteja diària: escombrar o passar l’aspirador, netejar taules, pissarra i buidar papereres. A 
l’aula d’informàtica, netejar els ordinadors i treure la pols.  
Neteja setmanal: Fregar i treure tinta de les taules. 
 
Banys 
Neteja diària: Netejar sanitaris, lavabos, escombrar i fregar el terra i repassar les rajoles. 
 
Passadissos 
Neteja diària: Passar la mopa i fregar si cal. 
Neteja setmanal: Fregar amb màquina fregadora dimarts i divendres. 
 
Escales 
Neteja diària: Escombrar i fregar si cal, netejar l’ascensor, netejar el passamà i repassar els 
vidres. 
Neteja setmanal: Fregar 
 
Sala d’actes 
Neteja diària: Escombrar, netejar taules i buidar papereres 
Neteja setmanal: Fregar i treure tinta de les taules 
 
Biblioteca i Cicle Formatiu CAI/ASS 
Neteja diària: escombrar, netejar taules i buidar papereres. 
Neteja setmanal: fregar dimarts i divendres 
 
Dependències de Serveis Educatius de la Cerdanya 
Neteja setmanal: Passar l’aspirador, fregar, treure la pols, netejar els lavabos i treure les 
escombraries. 
 
Vestíbul i entrada 
Neteja diària: escombrar, fregar, buidar papereres i repassar els vidres de l’entrada 
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Neteja a fons: 
Netejar taules, cadires i vidres de les aules, sala d’actes, biblioteca i taller del CAI/ASS 
Netejar rajoles, portes i vidres dels lavabos. 
Fregar els vidres del vestíbul i les escales. 
Treure la pols de tots els prestatges, armaris, llibres, radiadors, finestres i portes.  
 
  
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 
 
Vegeu Annex 



         C. Escoles Pies, 46       17520 PUIGCERDÂ 
           Tel. 972884642  Fax 972141049 
            b7005741@xtec.cat 
              http://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/intranet/                

 
 

 

 

D
O

C
-0

0
1

/0
1

-1
5

 

 
 

 

Núm. d’expedient: 001/2015 
 

 

ANNEX 1: DADES DE L’EMPRESA QUE REALITZA EL SERVEI ACTUALMENT 
 
Empresa que realitza el servei: 

- Sernfran Cerdanya SL 
- Polígon Industrial La Closa II, nau 5 
- 17520 Puigcerdà 

 
Material 

- Galledes, escombres, recollidors, pals telescòpics i llavis de goma per als vidres 
- Baietes normals per al terra, per als banys, per als vidres i de microfibra per a la pols 
- Bosses d’escombraries: petites per a les papereres de les aules, mitjanes per a les 

papereres del vestíbul i sacs grans per a les papereres i contenidors del pati. 
- Rulls de paper higiènic petits i grans 
- Rulls i tovalloles de paper eixugamans 
- Indicadors i senyalització de paviment lliscant 

 
Maquinària 

- 1 màquina fregadora individual 
- 2 aspiradors 

 
Productes 

- ECOMIX Amoniacal 
- ECOMIX Fregaterres 
- ECOMIX neteja banys 
- ECOMIX multiús 
- ACUAGEN D 500 desincrustant d’inodors 
- GERMINEX H Desinfectant 
- CLEAN PLUS lleva tintes 
- PULIGEN captador de pols 

 Tots els productes són biodegradables i estan fabricats segons les directrius de la CE 
 
Personal i horaris 

- El servei es realitza durant el curs escolar i en dies feiners. 
- Les persones que realitzen el servei van uniformades amb la bata de l’empresa. 
- Treballadora 1 

o Horari: de 9h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h 
o Antiguitat: 04/09/2013 

- Treballadora 2 
o Horari: de 15.00h a 19.30h 
o Antiguitat: 14/09/2006 

- Treballadora 3 
o Horari: de 15.00h a 20.00h 
o Antiguitat: 14/09/2008 

- Treballadora 4 
o Horari: de 15.00 h a 18.00h 
o Antiguitat: 04/09/2013 


