
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2019 

 

 

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 4 de desembre de 2019. 

2. Contractar el subministrament d’equips de protecció individual Epi’s ( per treballs d’obres) pel 

personal de la brigada municipal. 

3. Contractar el subministrament d’equips de protecció individual Epi’s (per treballs de jardineria)  pel 

personal de la brigada municipal. 

4. Contractar el subministrament del material  i la  instal·lació  de cablejat pel funcionament dels quatre 

aparells per fitxar situats a les tres llars d’infants i a l’oficina de turisme. 

5. Contractar el servei per instal·lació de presa d’aigua i col·locació projector de l’escola Montcau   

d’Ordal. 

6. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per part de la Secretària-interventora substituta. 

7. Aprovar la pròrroga d’un mes d’un conveni de pràctiques no remunerades de l’I.V.G. a la llar 

d’infants l’Esquirol. 

8. Aprovar el conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per realitzar el 

projecte Suport Municipis Treball i Formació 2019. 

9. Atorgar un ajut econòmic a l’Ateneu Agrícola de Lavern – Coral i Grup de Joves de Lavern 

corresponent a l’any 2019. 

10. Aprovar l’atorgament de beques per a la pràctica esportiva per la temporada 2019/2020.  

11. Aprovar la contractació del subministrament de dues taules de pícnic per enobicingpenedès. 

12. Aprovar el projecte i la memòria de senyalització de les Rutes de Subirats.  (RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

13. Suspendre el complement de productivitat atorgat al Sr. J.S.A. en concepte de major dedicació i 

rendiment en les tasques de manteniment de les piscines municipals. 

14. Aprovar una pròrroga de sis mesos de l’assignació temporal d’un complement de productivitat en 

concepte de tasques de superior categoria encomanades de manera temporal al treballador J.G.F.  

15. Aprovar la realització de l’abonament de quotes pendents de diversos exercicis al Consell Esportiu 

de l’Alt Penedès. 

 

Sobrevingut: 

 

S1. Atorgar a la Comissió de Reis de Sant Pau d’Ordal la subvenció i una bestreta a compte de la mateixa     

per l’organització de la cavalcada de reis per a l’exercici de 2020. 

                                                          

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


