
M. Rosa Autonell i Roger
Directora de l’EA Pau Gargallo
Carrer Molí de la Torre, 16
08915 Badalona

telèfon de contacte 93 399 76 53

Per tal de fer diferents tasques a l’Escola d’Art Pau Gargallo de Badalona necessitem empresa 
que compleixi els requisits legals per poder-les fer. 

Manteniment del jardí 

 Tallar herba i males herbes a tota la superfície del jardí. Un cop al mes.

 Poda de l’arbrat. Anualment al Novembre.

 Manteniment de les plantes i arbrat de tota la tanca perimetral i recollida brossa. 
Mensualment.

 Neteja del jardí. Esbrossat de plantes baixes, recollida brossa, fulles...Cada quinze dies.

 Rec. Setmanalment. 

 Transport de la resta a la deixalleria. Mensualment.

Superfície de jardí: 9000 m2 aproximadament

Petits treballs de reparació de paleta, de manyà i de pintura

Tasques de manteniment de paleta. 

 Reparacions de paviments. Consolidació dels paviments on passen els cotxes i la zona de 
taules. Bianual.

 Manteniment de la tanca, petites reparacions de despreniment de revestiments que no 
requereixin la supervisió d’un tècnic. Reparació tanca metàl·lica. Mensualment.

Tasques de pintura.

 Pintura que resulta de les petites reparacions, repintat de portes, façana, bianual

Tasques de manyà. 

 Reparació de panys, taules i cadires, bancs de treball dels tallers, suport en muntatges per 
l’escola... mensualment.
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Valorarem:
Experiència prèvia en treballs de manteniment en llocs similars.
Tenir vehicle propi per transportar la brossa a la deixalleria. 

Participació:
Presentar oferta de pressupost de les tasques demanades i una breu descripció de les tasques 
executades anteriorment. 
Es demanarà la documentació que acrediti que es pot fer factures per cadascuna de les tasques 
encomanades. 
Es trametrà per correu electrònic a l’adreça a8001480@xtec.cat o bé personalment lliurant-lo a la 
consergeria del mateix centre.

Termini de presentació:
Quinze dies a partir de la data de publicació 23/02/2023. 
Fins el dia 9 de març de 2023 a les 14;00h.

Procediment de selecció:
Entrevista personal on es valorarà la possibilitat de poder fer totes les tasques encomanades.
Baremació de l’oferta presentada tant a nivell econòmic com de servei.

Badalona, 21 de febrer de 2023
                                                                                                                                                                                                               

   Molí de la Torre, 16 08915 Badalona  I   t. 933997652   I   escola@paugargallo.net   I   www.paugargallo.net


