
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2020 

 

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

unanimitat, els següents acords: 

 

01 Aprovar l’ acta de la sessió celebrada en data 30 de setembre de 2020 

 

02 Aprovar inicial el projecte de renovació xarxa abastament aigua a la Muntanya Rodona tram crta. accés  

03 Contractar el  servei de manteniment de les centraletes 

04 Denegar la devolució fiances obres C/del Corral del Mestre, 28   

05 Contractar una borsa d'hores del servei d'educadora per les llars d'infants_01102020 

06 Contractar el subministrament de material oficina ajuntament i plastificadora llar infants  

07 Aprovar els serveis extraordinaris al treballador A.M.C.M. 

08 Aprovar la pròrroga servei recollida residus (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

09 Aprovar la contractació del servei de poda arbrat viari del municipi  

10 Aprovar la contractació d’oficial paleta de l’Ajuntament de Subirats al SR. J.G.C.  

11 Acceptar la comunicació prèvia obres de revestiment del tancament de parcel·la al C/Bosc, 36 de Lavern  

12 Aprovar la contractació de l’ obra arranjament camins per a la prevenció incendis forestals PPI  

13 Aprovar la certificació setena obres Urbanització plaça Nova de Lavern i vials adjacents 

14 Aprovar l’ ocupació de la via pública amb grua autopropulsada al C/dels Roures de la Urb. Casablanca  

15 Aprovar la_constitució de la borsa de treball oficial paleta 

16 Aprovar_contractar el servei d'edició del calendari municipal 2021 

17 Aprovar_contractar el subministrament de roba de treball per les educadores 

18 Aprovar_contractar subministrament electrovàlvules sistema rec camps futbol  

19 Aprovar_contractar subministrament accessoris piscina Sant Pau d'Ordal 

20 Aprovar_contractar subministrament petit material sense pressupost previ  

21 Aprovar_iniciar expedient de llicència d'obres ampliació i millora de celler de vi i cava  



 

 

22 Aprovar_contractar targeta de dèbit entitat bancària Banc de Sabadell  

23 Aprovar l’ajut social per E.R.R. 

  Sobrevinguts: 

S1 Concedir llicencia obres obertura  rasa i estesa linia subterrania c_Sant Pere de Sant Pau  d’Ordal 

S2 Contractar el servei de reforç de neteja a les escoles pel Covid19 

S3 Aprovació inicial del projecte Renovació parcial xarxa abastament aigua Urbanització Can Rosell tram des 

de Can Puig 

S4 Aprovar una nova recàrrega de les targetes moneder  

S5 Esmenar l’acord de contractar el servei per a la realització de proves Covid19 al personal de 

l’ajuntament 

S6 Reducció jornada laboral per cura de fill treballadora E.V.V. 

 

 

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


