
Vehicles

Gestió dels Recursos de l’Entitat 

Només s’efectuaran cessions de vehicles a entitats sense ànim de lucre del 
territori i després de l’exposició i valoració dels motius corresponents per l’equip de 
transport. A més es valorarà només la cessió de vehicles en el cas que els 
serveis no els necessitin. 

Se signarà un conveni de cessió amb les condicions i responsabilitats de l’entitat 
beneficiària de la cessió.

S’abonarà el preu de cost consistent en el cost de manteniment i amortització 
del vehicle per un valor de 3,5 €/hora + IVA i un preu de 0,25 € per quilòmetre 
realitzat, que es facturarà en el moment de retorn del vehicle.

El beneficiari assumirà els costos de desperfectes o neteja que s’hagin de 
realitzar un cop retornat el vehicle, a més de les infraccions o danys a tercers 
que puguin ocórrer durant el seu ús.

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.

Menjar i 
beure

Les persones que estiguin dins el seu horari de treball i a càrrec d’un grup de 
persones usuàries durant l’horari dels àpats podran menjar els menús de la 
cuina central de l’entitat. Caldrà avisar amb antelació del número per poder fer-ne 
la previsió al servei de cuina.

La resta de professionals pot utilitzar els següents recursos (pagant): Menú 
cuina central, Pack 10 menús cuina central, Menú buffet Gat, Menú sencer Gat, 
Pokebowl Gat

Menjar sobrant a les cuines del Grup Alba es destinarà a:
- Llistat de possible persones beneficiàries a l’àrea de treball social.
- Prioritzar per aquestes persones el menjar sobrant en bon estat de les cuines de 
l’entitat i menjar del Banc d’Aliments.
- Bon ús dels aliments provinents del Banc d’Aliments.
- Valorar col·lectius prioritaris en el cas de productes que s’hagin de consumir degut     
a a dates properes de caducitat.



Ús de
telefonia
mòbil 
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Es considerarà que un/a treballador/a ha de poder disposar de l’aparell de 
telefonia mòbil,  línia  i dades en els següents casos:

1. Mobilitat del/ de la  treballador/a durant la seva jornada laboral, espe-
cialment si aquest/a es troba fora de les instal·lacions habituals.

2.  Localització dels/ de les treballadors/es fora de l’horari de treball, caps 
de setmana i vespres, sobretot en cas d’urgències.

3. Treball fora del lloc habitual durant jornades de treball completes o una 
part important de la seva jornada de treball, tenint que respondre correus 
electrònics de forma immediata.

Tots els treballadors que necessitin aparells de telefonia mòbil disposaran de la 
tarifa bàsica de 11€/mes que assumirà l’entitat poden disposar de 100 minuts 
al mes en trucades externes i 100 minuts mensuals en trucades internes i 3 
giges amb dades, i disponibilitat d’un aparell de fins a 120€ cada dos anys.

De forma excepcional pel volum de gestions telefòniques del professional que 
necessiti més dades amb l’autorització del gestor, es podrà accedir a la Tarifa Alta 
de 31¤/mensuals, que disposarà de 6.000 minuts al mes en trucades externes i 
1.000 minuts/mensuals en trucades internes  i 400 giges, i disponibilitat  d’un aparell 
de valor fins a 200¤ cada 2 anys.

També es podrà optar a altres opcions amb l’acord entre la persona treballa-
dora i la persona gestora del servei: 

OPCIÓ A: Ús professional de la línia 

Pagament mensual per part de l’empresa de la quantitat marcada que li pertocaria 
en funció tarifa bàsica (10€/mes) o tarifa alta (30€/mes) i establerta en funció del 
consum professional d’aquella línia i previ acord amb el/la gestor/a, direcció d’àrea 
o gerencia.

OPCIÓ B: Ús privat de la línia  

- Pagament mensual per part del/ de la treballador/a a l’empresa d’una quantitat 
fixa marcada establerta en funció del consum privat d’aquella línia.
- La diferència en cas que hi sigui, serà abonada per part del/la a l’entitat.

OPCIÓ C: Els dos aparells per separat (smartphone i targeta)

- Ús exclusiu del número per temes laborals i en cap cas per temes personals.
- No utilitza el seu mòbil personal per temes laborals.



Processament
de dades

Serveis
d’impressió
i altres

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.    preu de compra + un 10%
de gestió

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

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:

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€

Descomptes en serveis de l’entitat

Artis
Bugaderia

10

descomptes

10
Cuina Central  5

El Gat del Rosal

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 complert del treballador
Menú bufet treballador
Descompte Poke Bowls (Grans)
Serveis de jardineria
Neteja cotxes a l’Associació Alba
Descompte en els casalets
Fisioteràpia
Podologia
Neteja a domicili
Compra de productes i lots

43
12,5
10,5
0,5

5
12
15
10
10

20
10
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Plastificar A3  0,50€/udPlastificar A4  0,30€/ud



Cessió 
d’espais i 
projector

En la cessió d’espais i projector: s’haurà de signar un conveni de cessió amb
l’acceptació del pressupost corresponent.

1. Obertura i tancament de l’espai
2. Estat inicial i final dels espais
3. Motiu de l’ús

QUADRE DE TARIFES DEL PALAU DELS MARQUESOS I ESPAIS
TALLER ALBA
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Tipologia
de cessió

Sala Joan Isant
(Palau dels
Marquesos)
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2n Pis Palau dels
Marquesos
Sala polivalent
(Taller Alba)
Sala de lleure
(Taller Alba)
Sala Artis
(Taller Alba)
Sala Laborals
(Taller Alba)

15,00
€/hora

15,00
€/hora

15,00
€/hora

15,00
€/hora

15,00
€/hora

15,00
€/hora

26,00€ 

26,00€ 

19,50€ 

32,50€ 

26,00€ 

19,50€ 

30,50€ 

22,90€ 

38,13€ 

30,50€ 

22,90€ 

30,50€ 43,50€ 

43,50€ 

35,90€ 

51,13€ 

43,50€ 

35,90€ 

Treballa-
dors

Empreses
(preu/hora)

Neteja
laborable

Neteja
festiu

Neteja
extra

Suplements:

Projector - 18€
Equip de so - 18€
Equip informàtic - 18€

7,50
€/hora

7,50
€/hora

7,50
€/hora

7,50
€/hora

7,50
€/hora

7,50
€/hora

Centre de
recursos (Verdú)

%

¤
15,00
€/hora

7,50
€/hora

Cessió 
d’espais i 
projector

QUADRE DE TARIFES RESTAURANT EL GAT

Les primeres
4 hores

De 20 a 40
persones

250,00€ 

190,00€ 

290,00€ 

De 45 a 60
persones
Més de 60
persones

30,50€ 

22,90€ 

30,50€ 

Cost
Total

Suplement per 
hora desprès 1h

Tarifes restaurant El Gat/ Menjador Taller Alba/ Jardins
sense consumició

Suplements:

Projector - 50€
Equip de so - 50€
Suplement abans de 1:01 - 50€

* TARIFES SENSE IVA + en cas de necessitar refrigeri o càtering es
demanarà el pressupost del servei.

Cessió 
d’espais i 
projector



Conservació 
de les dades

Descomptes
serveis 
externs

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

Descomptes en centres externs

Àrea Salut -

descomptes

10
25

Serveis Comuns

Clínica Dental Urgell Entú
Dental Clínic
Vitamèdic

RODI Motor Serveis

i3 Datadesk

%
%
%
%

%

-Clínica dental la Segarra
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Suplements:

Projector - 18€ 
Equip de so - 18€
Equip informàtic - 18€ 

Reparació de punxades
Mà d’obra 4

¤20Canvi d’oli

GRATUÏTA

%- 


