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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE NETEJA, 
CONSERGERIA I VIGILÀNCIA DEL COL�LEGI JOAN CAPÓ 

 
Es defineixen les següents tasques i horari a realitzar pel contractista: 
 
1-TASQUES A REALITZAR 
 
Les tasques de neteja a realitzar es distribueixen de la següent manera: 

TASQUES DIÀRIES 

• Buidat i neteja de papereres 
• Neteja del terra en sec (s’inclouen els espais esportius i gimnasos) 
• Neteja dels banys (peces), reposició de paper i sabó. 
• Vidres de les portes d’accés als edificis. (La neteja de vidres inclou la neteja 

de les vidrieres ja siguin de fusta o d’alumini) 
• Serà tasca de l’empresa netejar qualsevol imprevist que passi en el moment 

en que el personal de neteja es trobi present. 
• Neteja de les màquines de begudes (d’aigua, cafè i altres) 
• Aules d'educació infantil, neteja i desinfecció. 

TASQUES SETMANALS 

• Desinfecció del terra en humit (s’inclou les pistes del poliesportiu) 
• Neteja dels banys terra en humit i miralls 
• Neteja dels mobiliari d’oficina (telèfons, taules, cadires, estants, etc.) 
• Taules i pissarres escoles. 

TASQUES MENSUALS 

• Neteja dels sostres (esteranyinar) 
• Neteja de les parets dels banys i vestuaris. 
• En les escoles, neteja del material esportiu, (taulells de bàsquet, espatlleres, 

porteries i altres estris ) 
• Persianes 

TASQUES TRIMESTRALS (a realitzar en temps de vacances de Nadal i Pasqua) 

• Neteja de magatzems i sales d’instal�lacions. 
• Neteja de tots els vidres (La neteja de vidres inclou la neteja de les vidrieres 

ja siguin de fusta o d’alumini) 
• En les escoles, aquestes tasques es faran en vacances de Nadal i Pasqua. 

TASQUES ANUALS 

• Neteja a fons de totes les instal�lacions i se realitzarà la darrera quinzena 
de juny per deixar les coses ben recollides i netes i la primera quinzena de 
setembre per posar l'escola a punt. 
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TASQUES DE CONSERGERIA I VIGILÀNCIA 

• HABITATGE 

El centre educatiu està dotat d'un habitatge que forma part de l'edifici i que el seu 
ús està cedit al contractista mentre duri la contracta, com a conseqüència del deure 
de vigilància permanent de l'edifici, amb l'obligació d'ocupar-la i conservar-la en bon 
estat, decòrum i neteja i serà responsable dels deterioraments que s'hi causin per la 
seva culpa, descuit o negligència. Així mateix, l'Ajuntament es farà càrrec del 
consum del gas que s'empri a l'habitatge. 

TASQUES 

• Vigilar l'immoble, cuidant de tancar portes, finestres, aixetes, apagar llums i 
aturar i encendre motors, quan calgui. 

• Informar immediatament al Regidor delegat i/o Director del Centre, dels 
deterioraments, desperfectes o reparacions que s'observin, vetllant en tot 
moment pel bon funcionament de totes les instal�lacions del centre i 
encarregant-se d'avisar als tècnics perquè realitzin les reparacions i revisions 
escaients i fer petites reparacions quer no requereixin la presència d'un 
especialista com canviar bombetes, arreglar aixetes, etc. 

• Vigilar per la neteja de passadissos i altre dependències. 
• Fer servir el sistema d'avís acústic (timbre) a les entrades, sortides, temps 

d'esplai o altres. 
• Cuidar d'obrir i tancar la porta principal durant les hores lectives, atenent el 

timbre d'entrada, així com atendre als tècnics o professionals que vagin a 
realitzar les corresponents reparacions o revisions i també durant l'horari de 
l'Escola d'Adults i activitats extraescolars. I per tant, tenir cura dels clauers i 
la seva organització. 

• Rebre i recollir la correspondència del dintre, tant en el període d'activitat 
docent com durant les vacances i atendre tasques d'ajuda a les activitats 
d'oficina, telèfon, menjador escolar, etc. 

• Manteniment dels jardins del centre. 
• Tenir cura dels clauers i la seva organització. 
• Donar informació, atenció al públic, tramitar comandes i gestionar tràmits. 
• Operar en màquines d'oficina, maneig de programes d'ordinador. 
• Netejar els patis, la pista esportiva i buidar papereres exteriors. 
• Netejar manotades, ratllades o taques de les parets de dintre o de fora. 
• Coordinació amb els responsables de les dependències del col�legi que 

s'utilitzin per l'Escola d'Adults i altres activitats autoritzades i supervisades 
pel director del centre fora de l'horari lectiu. 

• Muntatge i desmuntatge de les exposicions que se realitzen al hall del 
col�legi. 

• Connectar i desconnectar l'alarma els 365 dies a l'any i estar localitzable al 
telèfon si aquesta se dispara. 

• Neteja i revisió diària dels taulers informatius 
• Acompanyament dels nins que, per motius justificats, arriben fora d'horari, 

seran acompanyats a les seves corresponents aules i s'entregarà el 
justificant al mestre. 

• Pintar cada any l'habitatge. 
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• Disposar de vehicle propi, per desplaçaments necessaris per desenvolupar 
tasques relacionades amb aquest servei. 

• Disposar d'un telèfon mòbil disponible les 24 hores del dia. 

 

 
 

ACLARIMENTS 
 

• L’empresa no podrà facturar tasques extraordinàries. 
• La neteja dels vidres estan inclosos en els costos. 
• En el preu s’inclou que l’empresa subministri tot el material, estris i 

personal, necessaris per a la neteja.  
• Se realitzarà un seguiment per part d’un representant de l’Ajuntament per 

tal d’informar mensualment del degut compliment de la contracta. 
• Si a l'estiu se realitzen altres activitats en el centre, s'hauran de netejar i 

mantenir, les dependències utilitzades, igual que durant el curs. 
• S'haurà de proporcionar i tenir cura de la reposició del material higiènic de 

bany, paper WC i sabó de mans. 

 

 

2- PREVISIÓ MATERIAL NECESSARI  
 

Se preveu el material necessari per a la bona execució del contracte que inclourà: 
- Paper higiènic 
- Sabó de mans 
- Paper per aixugar mans 
- Estris neteja i material fungible, graneres, fregadors, neteja vidres, espolsadors, 
guants, baietes, desinfectants, netejadors. 
 

 
 
 


