
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 5 DE FEBRER 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 29 de gener de 2020. 

2. Contractar el servei d’arranjament d’un parterre d’accés a l’Avinguda de la zona Esportiva de Lavern, 

cantonada amb la carretera, del  nucli de Lavern. 

3. Contractar el servei d’arranjament del parc de la Immaculada del nucli d’Ordal. 

4. Aprovar el càlcul de cabals i cost de l’extracció d’aigua del pou de la Font Santa corresponent al 4art 

trimestre 2019. 

5. Aprovar la liquidació del fons de reposició del 4art trimestre de 2019 de la gestió del servei d'aigua. 

6. Contractar el subministrament i col·locació de canal i baixants al hub de bicicletes de l’estació vitivinícola 

de Lavern. 

7. Aprovar el pressupost de l’empresa XTA per subministrar connexió de fibra òptica al local social de 

Casablanca. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

8. Aprovar el pla de desplegament de fibra òptica al nucli de Casablanca. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

9. Contractar l’obra de reforma d’instal·lació elèctrica del hub de bicicletes de l’estació de Lavern. 

10. Contractar el subministrament de petit material/compres ocasionals sense pressupost previ. 

11. Autoritzar la reducció de jornada sol.licitada per la treballadora C.R.R. 

12. Autoritzar la realització d’un curs al personal d’oficines. 

13. Autoritzar la realització d’un curs al treballador OG.M. 

14. Autoritzar la realització d’un curs al treballador A.S.G. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

15. Autoritzar la realització d’un curs a l’educadora L.L.M. 

16. Concedir la subvenció nominativa corresponent a l’any 2020 a la Comissió de Reis de Ca l’Avi, Can Batista 

i Can Cartró. 

17. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Subirats a l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2019.01): 

responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració (lot 3) i defensa jurídica i reclamació de 

danys (lot 4).  

18. Concedir la subvenció nominativa corresponent a les Jornades Culturals del 2020 de l’Escola 

Intermunicipal del Penedès. 

19. Contractar el servei de publicitat per diversos actes organitzats per l’ajuntament. 

20. Contractar el subministrament d’armaris per la sala de juntes i sala de plens. 

21. Aprovar les autoritzacions de despesa per la compra de material de les llars d’infants. 

22. Contractar el servei d’una APP per avisos d’incidències a la via pública. 

23. Contractar el disseny i impressió de la revista Tot Subirats per a l’any 2020. 

24. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació de diferents serveis en matèria de joventut 

per a l’any 2020. 



 

 

25. Contractar el subministrament de material divers per a l’oficina. 

 

 

Sobrevinguts: 

 

S1.  Aprovar la sol.licitud de diverses subvencions i recursos dins el catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona de 2020. 

 

S2 – Aprovar la data d’obertura de l’urna, recompte de vots, en relació amb el procés participatiu per nomenar 

un carrer o plaça amb el nom “1 d’Octubre”. 

 

S3 - Demanar al Síndic de Greuges que no es tanquin les actuacions en la carretera N-340. 

 

S4 - Contractar el servei dels tallers d’estimulació cognitiva a dos grups de Sant Pau, de febrer a juny de 2020. 

                                       

---------------------------------------- 


