SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ DEL SERVEI PRELABORAL DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE SABADELL, SL PEL MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS I HORTS
ESCOLARS DE SABADELL.
DADES DEL SOL·LICITANT (contacte TECNIC)
NOM I COGNOMS
TELÈFON

CIF
FAX

A/E

NOM DEL CENTRE O ENTITAT:
ADREÇA

NÚM

POBLACIÓ

CP

TELÈFON

A/E

DECLARO, sota la meva responsabilitat i a partir dels poders que tinc, que l’entitat que represento:
 Sol·licita els següents serveis en el marc del conveni de col·laboració existent entre
l’Ajuntament de Sabadell i PES, SL (marcar el que correspongui):
Esbrossar petits espais
Esporga d’arbres, aromàtiques I arbusts a peu pla
Treure males herbes d’hort i/o jardí
Adobar la terra/encoxinaments
Preparar cavallons per plantar
Manteniment i instal·lacions de reg automàtic
Enfilar i lligar enfiladisses
Poda i retall d’arbres fruiters
Elaboració de projectes a petita escala (cercar espècies autòctones, disseny, pressupostos...)
Creació de tallers per a nens mitjançant jocs
Assessorament de plantacions
Preparació de parades d’horts
Realització d’escocells a l’arbrat
Altres:
* Les tasques que NO pot assumir el Servei Prelaboral són: tractaments fitosanitaris amb productes químics;
Esporga en alçada; manteniment d’elements de mobiliari; fer clots en terres durs; moviments de terres i/o
aportacions; segar o desbrossar grans extensions, a més de tot allò que impliqui o requereixi una gran
despesa física limitada per els nostres mitjans.


Es compromet a no modificar les tasques i/o treballs sol·licitats. En el cas de modificació, ho comunicarà
30 dies abans de la data prevista d’actuació.
 Garantitzarà la presència el dia de l’actuació d’una persona amb coneixements tècnics adequats de la
tasca/suport a realitzar i del projecte en el qual s’emmarca l’actuació.
 Participarà d’un estudi/valoració conjunt del servei amb la totalitat de centres participants per la millora
contínua
 La sol·licitud d’aquest suport puntual no compromet a l’Ajuntament a realitzar cap inversió i/o servei
complementari relacionat amb l’execució del projecte.

El representant,
nom i cognoms
Signatura:

Segell de l’entitat:

* Aquesta sol·licitud es lliurarà signada, segellada i escanejada de forma preferent al correu electrònic
agenda21@ajsabadell.cat
** D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer de Medi Ambient , creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a
Pl. Sant Roc, 1, 08201 de Sabadell, i amb la finalitat de facilitar el seguiment del procediment administratiu de l’expedient. No
s’efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

