
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 10 DE JUNY 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 3 de juny de 2020. 

2. Contractar campanyes de publicitat en els especials i suplements de turisme amb l’objectiu 

de promocionar els turisme de proximitat i les activitats i recursos turístics de Subirats. 

3. Aprovar la recàrrega de les targetes moneder per a la compra els aliments en qualsevol 

botiga, afavorint l’autonomia i pròpia gestió de les famílies beneficiàries. 

4. Contractar la impressió d’ un cartell amb imants de les parades del Mercat del Préssec 

d’Ordal. 

5. Concedir les subvencions corresponents a l’any 2019 a les entitats esportives de Subirats. 

6. Contractar l’obra d’increment de instal·lació de barana nova al pont de Can Batista dins de 

l’actuació de “Reconstrucció del pont de maons al camí de Can Batista a St. Pere de Lavern”. 

7. Concedir i abonar al Sr. F.R.G. un ajut social, d’acord amb el conveni dels treballadors vigent. 

8. Concedir i abonar a la Sra. M.B.T. un ajut social, d’acord amb el conveni dels treballadors 

vigent. 

9. Contractar l’adquisició de material d’oficina per les oficines de l’Ajuntament de Subirats. 

10. Aprovar el calendari de vacances per l’any 2020 de la treballadora LL.U.G. 

11. Concedir llicència d’obres de pavimentació de 10 metres de vorera confrontant amb la 

parcel.la situada al carrer Sant Sadurní, núm.5, de la Urbanització Casablanca. (RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

12. Concedir llicència d’obres de construcció de porxo exterior (segona fase d’obres) de la 

parcel.la situada al carrer Joan Casanovas Maristany, núm.18-22, del Poligon industrial de Can Bas. 

13. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mèrits per al procés selectiu per a la 

contractació de persones aturades dins els plans d’ocupació de l’ajuntament de Subirats per a l’any 

2020. 

14. Concedir llicència per a la construcció de coberta sobre dipòsits a la intempèrie a Can 

Vendrell, 5 de Sant Pau d’Ordal a raó de l’exp. 13/2020. 

15. Contractar el servei d’un suplement per a l’assegurança multirisc dels edificis municipals per 

cobrir l'espai de l'Enobicing Penedès. 

 

 

 

   Sobrevinguts:  



 

 

S1.  Contractar el servei de vigilància, control d’accés i atenció a l’usuari de les piscines municipals 

i el servei de neteja i desinfecció de les piscines municipals. 

S2.  Autoritzar la celebració d’una cercavila de Sant Pere a Lavern el dia 27 de juny de 2020. 

S3.  Aprovar el pla de seguretat i salut corresponent al manteniment de la franja contra incendis de 

la Urbanització Casablanca. 
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