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

EN SESSIÓ DEL DIA 04 DE NOVEMBRE DE 2020 

 

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

unanimitat, els següents acords: 

ORDRE DEL DIA 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 28 d’octubre de 2020  

02 Concedir llicència d’obres de nova construcció d’edifici de 3 habitatges i magatzem  situat a    la 

carretera De Barcelona, 28 del nucli  del Pago 

03 Acceptar la comunicació prèvia obres d’ ignifugació encavellades, substitució cel ras i instal·lació elèctrica i 

d'il·luminació del cafè de l’Ateneu Ordalenc 

04 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder per la 1a quinzena novembre 2020 

05 Contractar el subministrament d’una bateria per un desfibril.lador propietat de l’Ajuntament  

06 Aprovar requerir documentació a VICICLING, S.L., per valorar la sol.licitud d’indemnització per la suspensió 

temporal del contracte de concessió del servei públic d’acolliment del cicloturisme  

07 Contractar el subministrament de xarxes de futbol 11, futbol 7, futbol sala i bàsquet per a diferents 

instal.lacions esportives municipals 

08 Aprovar la contractació del servei de direcció d’obra, coordinació de seguretat, tramitació de la cèdula 

d’habitabilitat i el certificat eficiència energètica de l’ habitatge de les antigues escoles de Can Rossell  

09 Contractar el servei de reparació de coronacions de l’edifici de l’Ajuntament 

10 Aprovar l'autorització de la ruta de transport escolar que comença a Can Cartró i arriba a l’escola Subirats 

de Lavern i l’ escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal  

11 Modificar el contracte de l'obra de reparació del pont camí de Can Bou 

12 Contractar l’obra de reparació puntual de quatre camins municipals i neteja d’un gual de la riera Lavernó  

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiments i pintats interiors, instal.lació  elèctrica i d’aigua 

en  l’habitatge existent  al carrer Novençà, num. 16 del nucli d’Ordal 

14 Aprovar una addenda del conveni de Serveis Socials del 2020 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès  

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació interior  de l’habitatge existent  al carrer de 

Montserrat, num. 7 del nucli de Can Cartro 

16 Autoritzar la realització d'un curs a la treballadora E.V.V. 

17 Denegar la llicència de segregació o certificat d’innecessarietat d’una finca denominada “Los Álamos”  



18 Aprovar la contractació del subministrament d’un disc dur per  al portàtil de la llar infants Els Cargols  

19 Aprovar els serveis extraordinaris presentats pel Vigilant i per personal de l’àrea de poble  

20 Aprovar la contractació del servei d'hores de l’ informàtic durant l’ estat d'alarma 

21 Contractar el subministrament de material divers per la llar infants de Lavern 

22 Aprovar els serveis extraordinaris realizats per personal en l’acte del dia 1 d’octubre  

23 Aprovar la segona operació jurídica complementària del Projecte de Reparcel.lació de la Urb. Can Rossell 

PAU-7 

24 Aprovar les bases i la convocatòria del procés de constitució de la  borsa de treball d’aux. 

administratius/ves 

25 Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2020 en concepte d’obres al Patronat Familiar dels 

Casots 26 Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2020 en concepte d’obres a l’Ateneu Ordalenc  

27 Aprovar la liquidació del fons de reposició del 3r trimestre del 2020 de la gestió del servei d’aigua  

28 Contractar el subministrament d'un ram de flors per veïna centenària Sra. R.R.M. 

29 Aprovar la modificació del contracte d’obres de la plaça de Lavern i vials adjecents  

30 Atorgar la subvenció de l’exercici del 2020  a l’entitat l'Escurcerot i diables d'Ordal  

31 Atorgar la subvenció de l’exercici del 2020 a l’entitat Drac i Redimonis de Lavern  

32 Aprovar un ajut social a la treballadora M.M.U. 

  

Sobrevinguts: 

    S1 Contractar la primera part de la realitzacio del llibre Subirats Capital de la Vinya 

  S2 Contractar l’arrendament amb opció de compra 2 vehicles nisssan modalitat renting  
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