
 

 

ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

EN SESSIÓ DEL DIA 4 DE MARÇ DE 2020 

 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per unanimitat, 

els següents acords: 

 

 

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 26 de febrer de 2020. 

2. Contractar el subministrament de productes químics per jardineria de via pública. 

3. Contractar el servei de reparació de caldera de la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal. 

4. Contractar el subministrament de clavilla de connexió per recicla mòbil. 

5. Contractar les obres de connexió de fibra òptica al local social de Casablanca. 

6. Aprovar el pla de desplegament de fibra òptica al nucli de Casablanca presentat per Xarxes de 

Telecomunicacions Alternatives. 

7. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el projecte de connexió de xarxa d’aigua potable entre 

les barriades de Les Tarumbes (El Pla del Penedès) i Ca l’Avi. 

8. Contractar el servei de redacció del projecte de la canonada de subministrament del nucli dels Casots a 

Torreramona i el Castell de Subirats. 

9. Contractar el servei de neteja d’un escocell (d’un arbre que hi havia anteriorment) al nucli de  Sant Pau 

d’Ordal. 

10. Contractar el servei de substitució de radiadors del circuit de calefacció i del motor del camió amb 

matricula 9093DNH i canvi de pastilles de fre. 

11. Contractar el subministrament de tutors del l’arbrat de la travessera de Sant Pau d’Ordal. 

12. Contractar el servei de sega d’herbes a nuclis i zones verdes del municipi de Subirats. 

13. Contractar el servei de sega d’herbes  a camins del municipi de Subirats. 

14. Contractar el subministrament de menjar per a la colònia de gats de la Muntanya Rodona. 

15. Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 3r trimestre de 2019 per part del la Pedrera de l’ Ordal, 

S.L. 

16. Contractar el servei de reparacions de manteniment del camió grua 2428HBT, de la brigada municipal. 

17. Contractar les obres de formació de mur de tancament posterior de la deixalleria  municipal de Subirats. 

(AQUEST PUNT RESTA DAMUNT LA TAULA). 

18. Aprovar  donar una gratificació a les treballadores L.E.P. i E.R.R. per la realització de serveis extraordinaris 

realitzats. 

19. Contractar el servei de retapissat de dotze cadires. 

20. Contractar el servei de domini i hosting de Subirats.cat. 

21. Contractar el subministrament de materials diversos per a la llar d’infants de Sant Pau. 

22. Aprovar la proposta de vacances presentada pel treballador J.M.R.R. 

23. Deixar sense efecte l’autorització de realització d’un curs a la treballadora L.L.M. 

24. Deixar sense efecte l’autorització de realització d’un curs a la treballadora N.Z.M. 



 

 

25. Aprovar la concessió d’una subvenció a l’Associació de veïns del barri de Sant Joan per la cavalcada de 

reis 2020. 

26. Contractar el servei de reparació d’una part de la tanca perimetral del camp de gespa de Sant Pau 

d’Ordal. 

27. Contractar l’actuació del festival Barnasants del dia 13 de març a Sant Pau d’Ordal. 

28. Contractar el servei de taller joc expressiu – risoteràpia per adults pel dia internacional de la dona. 

29. Aprovar la relació d’hores realitzades fora la jornada laboral pel Vigilant municipal i les retribucions 

complementàries. 

30. Atorgar un ajut puntual a A.P.C. 

31. Atorgar un ajut puntual a J.L.L. 

 

 

Sobrevinguts: 

 

          S1. Contractar el servei d’activitats per a la gent gran Taller millora’t, març i abril 2020. 

          S2. Contractar el  servei de diversos treballs al Museu de l’Esperanto. 

          S3. Contractar el servei de redacció del projecte del dipòsit de subministrament del  nucli dels Casots, 

Torreramona i el Castell de Subirats. 
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