
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 15 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 8 de juliol de 2020 

2.- Contractar el subministrament caixes de plàstic per al jaciment ibèric. 

3.- Aprovar la constitució de fiances contractació UTE Martorell subministrament aigua.  

4.- Autoritzar l’accés a la piscina municipal d’Ordal dels joves menors no acompanyats immigrants 

de la llar de menors Josep Raventós d’Ordal del municipi de Subirats. 

5.- Aprovar la llista definitiva alumnes llars d’infants de Subirats i termini matrícula 2020-2021 

6.- Contractar la compra equip tècnic Radio Penedès FM Subirats a Power 94, S.L. 

7.- Contractar la compra equip tècnic Radio Penedès FM Subirats a Alejandro Socías. 

8.- Contractar la compra equip tècnic Radio Penedès FM Subirats a Alfasoni, S.L. 

9.- Autoritzar targeta aparcament a M.P.E. 

10.- Contractar el servei d’instal·lació d’un monitor a la sala de Juntes. 

11.- Acceptar la comunicació prèvia d’obres de tancament de parcel.la  de l’habitatge existent al 

carrer Sant Pere, núm. 1 del nucli de Ca l‘Avi. 

12.- Acceptar la comunicació prèvia d’obres de millora de tortugada  de l’habitatge existent al carrer 

Sant Sebastià, núm. 13 del nucli de Ca l‘Avi. 

13.- Autoritzar l’accés a les piscines municipals al casal d'estiu els cargols de Sant Pau d’Ordal. 

14.- Autoritzar l’ocupació de la via pública ampliació de la terrassa del restaurant Cal Xim. 

15.- Contractar el subministrament de recanvi de roba de la brigada per la temporada d'estiu. 

16.- Renovar assegurança responsabilitat civil. 

17.- Renovar assegurança  multirisc empresarial. 

18.- Aprovar el nou text del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 15 pau-15 

“El Pago”. 

19.- Contractar l’aixecament topogràfic d’uns terrenys situats prop del nucli de Sant Pau d’Ordal. 

20.- Contractar la redacció del projecte d’actuació especifica per a canvi d'us d'uns terrenys situats a 

prop del nucli de Sant Pau d'Ordal. 

21.- Autoritzar l’ocupació de la via pública de taules i cadires del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal. 

22.- Reiterar el requeriment d’esmenes deficiències obra reforma oficina de Turisme. 

23.- Contracta el subministrament de la compra de material  informàtic oficines ajuntament de 

Subirats. 

24.- Aprovar conveni Ampert 2020. 

25.- Aprovar conveni Serveis Socials. 

26.- Acordar bonificació piscina R.R.. 



 

 

 

 

Sobrevinguts:  

   S1.-  Contractar arranjament del camí de la depuradora de la urb. Can Rosell. 

S2.-  Contractar servei arranjament de torrent i desbrossada canyar aparcament piscina Sant Pau   

d'Ordal. 

S3.-  Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 2on trimestre de 2020 per part de 

Pedrera de    l’Ordal s.l. 

S4.-  Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs de mèrits per a la constitució d’una 

borsa de treball d’oficials/les de paleta per a la brigada municipal de l’ajuntament de 

Subirats. 
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