
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 8 DE JULIOL 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 1 de juliol de 2020.  

2.- Aprovar la 1a i última certificació de l’obra fotovoltaica edifici ajuntament Subirats. 

3.- Aprovar la contractació del servei de sega d'herbes del nucli d'Ordal. 

4.- Acceptar la subvenció del programa sectorial per a la millora de camins municipals. 

5.- Autoritzar accés piscina i camp futbol Sant Pau a la U.E. Subirats. 

6.- Autoritzar al casal d'estiu de Lavern a anar a la piscina de Sant Pau d’Ordal. 

7.- Aprovar serveis extraordinaris de personal de l'ajuntament. 

8.- Contractar dietes pel personal de protecció civil per la tasca al Mercat del Préssec d’Ordal. 

9.- Contractar el subministrament de campana extractora per habitatge social d’Ordal. 

10.- Contractar el servei de substitució porta entrada habitatge social d’Ordal.  

11.- Contractar la redacció del plec de condicions tècniques per a l’adjudicació del contracte de 

gestió del servei municipal d’aigua. 

12.- Aprovar atorgar targeta aparcament a S.C.C. 

13.- Aprovar la pròrroga ajut wifi. 

14.- Aprovar un nou termini per a la presentació de sol·licituds transport escolar. 

15.- Renovar assegurança vida treballadors ajuntament. 

16.- Contractar el subministrament calçat educadores llars d'infants. 

17.- Aprovar la contractació del servei desbrossada camí accés Urb. Muntanya Rodona i encàrrec 

topogràfic. 

18.- Anul·lar la liquidació de la taxa per ocupació via pública_C/de les Oliveres Pol. Can Bas. 

19.- Aprovar la sol·licitud d'ocupació via pública de contenidor al C/Sant jordi, 3 Sant Pau d’Ordal. 

20.- Contractar el subministrament de roba de treball per a les educadores de les llars d'infants. 

  21.- Aprovar la comunicació prèvia permís d’instal·lació plaques fotovoltaiques_C/ de les Escoles, 1   

Lavern. 

22.- Acceptar la reserva d’ ocupació via pública contenidor runa a l’Av Barcelona, 19 d’Ordal. 



 

 

23.- Aprovar la comunicació prèvia obres substitució de canals i coberta C/Ginesta, 21Urb.    

Muntanya Rodona. 

24.- Aprovar la comunicació prèvia obres col·locació tanca entre mitgeres C/Bosc, 40 i 41 de Lavern. 

25.- Aprovar la comunicació prèvia obres instal·lació comptador d' electricitat_C/Can Batista, 3 de   

Can Batista. 

 26.- Aprovar la comunicació prèvia millora d'aiguafons teulada C/Rocs, 6 Lavern. 

 27.- Aprovar comunicació prèvia d'enderroc parcial de muret tanca solar C/Mn Isidre Solsona, 31 i 

33 d’Ordal. 

 28.- Aprovar la certificació 11a i última de l’obra de Reurbanització de la Travessera urbana BV2428 

de Sant Pau d'Ordal. 

 29.- Aprovar la concessió del nínxol 241. 

 

 

Sobrevinguts:  

S1.- Aprovació recarrega targetes moneder primera quinzena de juliol. 
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