
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 5 D’AGOST 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 juliol de 2020. 

2.- Aprovar el protocol per la fase de represa de les activitats esportives a Subirats. 

3.- Aprovar la recàrrega de les targetes moneder. 

4.- Aprovar contractar el subministrament d’ equipament tècnic per la ràdio municipal a Alejandro Socias Trinxet. 

5.- Aprovar contractar el subministrament d’ equipament tècnic per la ràdio municipal a Alfasoni S.L.. 

6.- Acceptar la comunicació prèvia de les obres de millora parcial coberta inclinada del C/Sant Jaume, 8-10 de Ca l’Avi. 

7.- Acceptar la comunicació prèvia de les obres de reforma del mur del C/Camp de la teulera, 1 de Sant Pau d'Ordal. 

8.- Aprovar contractar el subministrament d’equipament tècnic per la ràdio municipal a Power 94 S.L. 

9.- Aprovar la contractació del subministrament d’un marcador electrònic. 

10.- Aprovar el procés participatiu cerca figurants video promocional cicloturisme. 

11.- Contractar el subministrament de panells de fusta per tancats d’àrees de contenidors. 

12.- Contractar el subministrament de bosses compostables per fracció orgànica. 

13.- Aprovar certificació 1 i 2 i última obres construcció dipòsit Muntanya Rodona. 

14.- Contractar el subministrament gasolina i oli per a abastiment de les eines mecàniques de la brigada. 

15.- Contractar obres acondicionament i drenatge àrea paleontològica dels Casots. 

16.- Acceptar la liquidació provisional de les taxes de clavegueram i depuració  1r trimestre de 2020. 

17.- Aprovar la liquidació del fons de reposició del 1r trimestre de 2020 de la gestió del servei d'aigua. 

18.- Acceptar la liquidació provisional de les taxes de clavegueram i depuració i  cànon de nova connexió 

 del 2n trimestre de 2020. 

19.- Aprovar la compra software acrobat professional oficines Ajuntament. 

20.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de reforma de l’habitatge de Can Rossell. 

21.- Aprovar el canvi de dates de vacances aprovades al treballador Xavier Solé. 

22.- Aprovar la contractació del subministrament de dos marcadors manuals. 

 

Sobrevinguts: 

S1. Acceptar la comunicació previa d’obres de  construcció de paret exterior de l’habitatge existent al carrer 

Pere Grau,  núm. 41 del nucli de Lavern. 

S2. Compensar la renda de l’habitatge del C/Can Rossell, 16 amb les millores realitzades en l’immoble. 

S3.Contractar el subministrament i col·locació de 25 proteccions metàl.liques en arbrat pels escocells i 

col.locació de senyals de trànsit a la travessera de Sant Pau d’Ordal. 

 



 

 

S4. Aprovar la contractació del servei de redacció de projecte de la nova xarxa distribucio d’aigua a Ca 

l'Avi, Can Cartró, Can Bas i Corral del Mestre de del nou punt de subministrament d’ATL. 

S5. Aprovar la contractació del servei de redacció de projecte de renovació de la xarxa d’abastament 

d’aigua a Muntanya Rodona, tram carretera d’accés. 

S6. Contractar les obres de pavimentació i acabat de la travessera de Sant Pau d’Ordal consistents en, 

formació de pas elevat al carrer ponent, asfaltat de tram del carrer Catalunya i formació de rampa entre carrer 

Catalunya i carrer Sant Pere. 

S7. Concedir llicència d’obres de moviment de  terres de modificació de rasant i desguàs del camí municipal 

al camí del torrent del Maset del Rovira prop de Cantallops. 

S8.- Contractar la renovació de l’assegurança Nissan Cabstsar 2428HBT. 
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