
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 9 DE SETEMBRE 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 la concessió dels ajuts individuals al transport escolar 

02. Contractar el servei d’atenció psicològica a les famílies 

03. Autoritzar la realització d'una acció formativa a la treballadora A.S.G. 

04. Autoritzar la realització d'una acci formativa a la treballadora L.E.P 

05. Contractar subministrament llum rotatiu tractor 

06. Acceptar documentació addicional i nou certificat tècnic de l’activitat de celler de producció de vi ubicada al polígon 

ind. Can Bas a  nom de Vitalpe, SAT 

07. Contractar subministrament endoll ajuntament de Subirats 

08. Aprovar certificació 6 urbanització plaça nova Lavern  i vials adjacents 

09. Acceptar subvenció fons prestació finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d'infants i    

adolescents 

10. Acceptar la subvenció atorgada del fons prestació en educació, esports i joventut 

11. Contractar servei reparació taules llar infants sant pau d’Ordal 

12. Comprovar execució de les obres acondicionament i drenatge àrea paleontològica dels Casots 

13. Contractar servei neteja i retirada terres riera El Pago 

14. Contractar servei per reparació coberta vehicle 9093DNH 

15. Contractar subministrament petit material reparacions ocasionals sense pressupost previ 

16. Contractar servei de pintar oficina atenció ciutadana 

17. Ordenar el pagament a ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues tanca via publica extraviada 

18. Aprovar canvi dates vacances aprovades M.R.A. 

19. Contractar servei calibratge fotòmetre piscina de Sant Pau d'Ordal 

20. Contractar servei calibratge fotòmetre piscina d’Ordal 

21. Contractar servei col·locació ganxo seguretat coberta Ajuntament 

22. Aprovar hores extres personal brigada municipal 

23. Contractar el servei de formació d'airejador de l'habitatge social d’Ordal 

24. Contractar subministrament placa senyalització masia 

25. Aprovar la certificació dotzena i última de les obres de reurbanització de la travessera Sant Pau d’Ordal  

26. Atorgar targeta aparcament per a persones amb discapacitat a favor de M.P.C 

27. Atorgar targeta aparcament per a persones amb discapacitat a favor de M.C.R 

28. Donar de baixa taxa clavegueram habitatge c_Sant Josep, 21 Can Cartró 

29. Contractar subministrament paper camilla llars d'infants 

30. Contractar servei reparació i manteniment caldera pel·lets 

31. Contractar vehicle Nissan mitjançant adhesió acord marc en la modalitat renting 



 

 

32. Demanar informe a biodiversitat i medi natural per regularització estructura telecomunicacions a la serra del  

pi del mollo 

33. Demanar informe a secció de biodiversitat i medi natural per llicencia obres en sol no urbanitzable 

34. Contractar el servei de portada de connexió d'internet a un habitatge social d’Ordal 

35. Aprovar hores extres personal brigada municipal 

36. Contractar obra instal·lació punt llum aparcament d’Ordal 

37. Contractar subministrament suport senyalització plaça 1 octubre 

38. Acceptar al·legació referent al restabliment legalitat urbanística celler elaboració de vins al camí del sot (Resta 

damunt la taula) 

39. Contractar servei redacció informe ampliació contracte obra travessera Sant Pau d’Ordal 

40. Contractar servei direcció obra travessera Sant Pau d'Ordal 

41. Aprovar la certificació primera i última de les obres de reparació de la segona aleta del pont de can batista al camí 

de Can Batista a St. Pere de Lavern 

42. Contractar servei pintura de punt quilomètric a la travessera de Sant Pau d’Ordal 

43. Aprovar el conveni amb l'Institut d'Estudis Penedesencs 

44. Contractar obres actuacions reparació puntual camins municipals 

45. Donar compte informe tècnic de les obres estabilització talús via ferroviària 

46. Retornar aval de les obres del projecte d’urbanització del barri de La Guardia de Sant Pau d’Ordal 

47. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització d'un tram del carrer Pau Aixela d'Ordal 

48. Contractar servei redacció projecte ampliació potencia elèctrica al c_Pau Aixela 

49. Contractar campanya publicitària de promoció turística del Penedès a Publionda, S.L. 

50. Contractar el servei per la realització de la campanya gràfica Bici tren Enobicing Penedès 

 

Sobrevinguts: 

S1.  Contractar l’obra de renovació d’un tram de la canonada de subministrament a Can Batista, en 

l’ encreumanet del pont del torrent de Can Batlle 

 

 

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

 


