
Descomptes per a professionals

Processament
de dades

Conservació 
de les dades

Descomptes
serveis de
l’entitat

Cada servei oferirà els seus decomptes per a professionals i persones d’Alba 
que podeu trobar a la intranet d’alba: 

Descomptes en serveis de l’entitat

Artis
Bugaderia

10

descomptes

10
Cuina Central 4,50

Restraurant el Gat

Jardineria
Neteja
Quàlia 
Àrea Salut

Neteja
El Rosal

Articles d’Artis en les nostres botigues
Descompte en el rentat de roba
Menú dinar 1 dia
Pack menú dinar 10 dies
Menú el Gat
Menú Bufet
Descompte Poke Bowls
Serveis de jardineria
Neteja cotxes a l’Associació Alba
Descompte en els casalets
Fisioteràpia
Podologia
Neteja a domicili
Compra de productes i lots
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Descomptes en centres externs

Àrea Salut

descomptes

10
25

Serveis Comuns

Clínica Dental Urgell Entú (Tàrrega)

Dental Clínic (Tàrrega)
Vitamèdic - centre mèdic (Vilagrassa)

RODI Motor Serveis (Tàrrega)

i3 Datadesk (Tàrrega)

%

%

-Clínica dental la Segarra (Cervera)

Reparació de punxades
Mà d’obra 4

¤20Canvi d’oli

GRATUÏTA

%

- 

Tractaments odontològics conservadoria
1ra visita, revisió i radiografies

15

%
GRATUÏTA

Descomptes
serveis 
externs

Les persones i treballadores també disposen dels següents descomptes en 
centres externs:



Descomptes per a professionals

Bicicletes
normals

Es valorarà només la cessió de bicicletes en cas que els serveis no els hagin 
de necessitar. La cessió es farà a persones voluntàries i/o professionals del 
Grup Alba.

Es valorarà un preu de cessió per dies de 5 €/dia

La persona que faci ús de les bicicletes s’haurà de fer responsable dels costos 
de neteja i manteniment en cas necessari, així com dels danys que hagi pogut 
sofrir o causar a tercers.

Se signarà un document de cessió per part d’un major d’edat que se’n respon-
sabilitzi.

Serveis
d’impressió
i altres

Les persones i professionals d’Alba poden utilitzar la fotocopiadora de qualsevol 
de les seus de les entitats abonant les següents quantitats.

           - Fotocòpia en blanc i negre 0,05 €/unitat
   
           - Fotocòpia en color 0,20 €/unitat

A més, poden utilitzar els següents serveis:  Enquadernar 1€    
Plastificar A3  0,50€/udPlastificar A4  0,30€/ud

Sala 
gimnàs + 
pista

Per a utilitzar la sala de màquines per a l’activitat física de les persones d’Alba, serà 
necessari ser soci del Club Alba amb una aportació de 5 €/mes. També hi ha
la possibilitat de llogar la pista del Club Alba de forma gratuïta, si s’encenen les 
llums, caldrà pagar 5€+IVA. 

Productes
dels
diferents
serveis

Qualsevol persona que requereixi material utilitzat pels diferents serveis, sigui 
per millors condicions econòmiques o per qualitat del producte, s'haurà de dirigir 
a la Pilar Seriol, durant el matí. Si hi ha estoc del producte, aquest podrà 
adquirir-se per  preu de compra + 10% de gestió.    
+ un 10% de gestió 

Aquest productes poden ser: EPIS – mascaretes, guants, etc.


