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

EN SESSIÓ DEL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2020 

 

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

unanimitat, els següents acords: 

 

ORDRE DEL DIA 

  

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 4 de novembre de 2020  

02 Aprovar retornar la targeta d'aparcament al Sr. J.R.R. 

03 Atorgar la subvenció de l’exercici del 2020 al Turó Salut Mental  

04 Aprovar la subscripció a la revista El Temps  

05 Aprovar els ajuts per transport a centre de dia de l’anualitat 2020  

06 Aprovar la contractació del servei d'elaboració i redacció del projecte de senyalització turística 

singular per a la ruta a peu de l'Esperanto 

07 Aprovar la declaració de responsable per a l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat turística 

comarques de Barcelona Biosphere 

08 Concedir llicència per a la construcció d’un lavabo adaptat i adequació d’ office en zona de degustació 

a la masia de Can Serra 

09 Aprovar el retorn de fiances dipositades del permís d’obres per a la reconstrucció parcial de coberta 

d’edificació existent, situada al carrer Bosc, 62 del nucli de Lavern  

10 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de porta de garatge de l’habitatge existent al 

carrer Verema, 3 del nucli de Can Batista 

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent 

al carrer Antoni Casanovas, 1 del nucli de Lavern 

12 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent 

al carrer Comte de Lavern, 44 del nucli de Lavern 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent 

al carrer Sant Jordi,14 del nucli d’Ordal 

14 Atorgar la subvenció de l’exercici 2020 a la colla gegantera de Lavern  

15 Contractar una borsa d'hores del servei d'educadora per les llars d'infants 

16 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de recinte en magatzem de l’habitatge existent  

al carrer Verge de la Font Santa, 3 del nucli dels Casots   

17 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de banyera per plat de dutxa de l’habitatge 

existent  al carrer Sant Pere, 19 del nucli Sant Pau d’Ordal  

18 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució d’enrajolat de terrat de l’habitatge existent al 

carrer Sant Pere, 24 del nucli Sant Pau d’Ordal   

19 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació parcial de terrat de l’habitatge existent al carrer 

Sant Jordi, 23 del nucli d’Ordal   

20 Contractar el subministrament d'olis essencials per a la llar infants de Sant Pau 



21 Contractar el subministrament de material divers per a la llar infants d’Ordal  

22 Contractar el servei de reparacions del braç de la desbrossadora del tractor New Holland  

23 Contractar el servei d’ ampliació de la direcció d’ obra i redacció de l’  informe de la modificació del 

contracte de l’obra de la Plaça Nova de Lavern 

24 Contractar el subministrament d’ elements de senyalització de la ruta d’ Ordal al Memorial de Ries  

25 Contractar el subministrament de gasoil pels vehicles de la brigada municipal 

26 Aprovar la proposta de vacances restants de la treballadora L.E.P.  

27 Aprovar inicialment el document de modificació del Pla Especial de Catàleg de masies, cases rurals i 

altres edificacions Can Llopart de la Costa 

28 Aprovar l’atorgament de targeta d’ aparcament a E.F.B. 

29 Contractar el subministrament de disc dur per a l’ ordinador de l’ arquitecte tècnic municipal  

30 Aprovar l’atorgament de targeta d’ aparcament a J.C.M. 

31 Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de la brigada municipal 

 

 
 

 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contractar el servei de manteniment i reparació de calderes de l’Escola Montcau 

S2 Contractar el servei d’instal·lació linia elèctrica per a carrega vehicles electrics a l’ajuntament de Subirats  

S3 Contractar el de servei de renovació del col·lector d’ aigues residuals de la zona verda de la Urb. Can Rossell 

S4 Aprovar la contractació de dues educadores per a les llars d’infants municipals, d’acord amb la borsa de treball 

existent a l’Ajuntament de Subirats 

S5 Aprovar la certificació única de les obres de reparació del pont del camí de Can Bou, al  seu pas pel torrent de 

la Bruixa 

S6 Aprovar la constitució de la borsa de treball d’educador/es per les llars d’infants municipals de Subirats 

S7  Sol·licitar el dipòsit d’una garantia per a l’aprovacio del pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable 

PE-SNU-25 “Taller Valldeperas” 

S8 Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici de 2021 
 

 
 

     

 

 

 

 

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


