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

DEL DIA 16 DE MAIG DE 2018  

 

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

s’aproven, per unanimitat, els següents acords: 

 

ACORDS APROVATS:  

 

1.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 2 de maig de 2018 

2.- Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de la brigada d’obres de 

 l’Ajuntament 

3.- Contractar l’adquisició de material de lampisteria per a manteniment general 

4.- Contractar l’adquisició d’uns recanvis per a filtres de diatomees de les piscines 

municipals 

5.- Contractar l’adquisició de 15 metres de canals de paviment de protecció per a 

instal·lacions provisionals en espais públics 

6.- Contractar el servei de d’esbrossada de nuclis urbans a Subirats 

7.- Contractar la redacció de plànol topogràfic d’una zona adjacent a la plaça de 

l’Ateneu de Lavern  

8.- Contractar la confecció de l’assaig dels paràmetres de resistència d’una bigueta  

prefabricada de formigó armat  

9.- Contractar l’adquisició de plantes per a diferents punts del municipi 

10.- Contractar l’adquisició d’un aparell de televisió per al servei Subijove d’Ordal 

11.- Contractar l’arranjament del camí de la depuradora del Corral del Mestre 

12.- Atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a A.G.G. 

13.- Atorgar la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb 

discapacitat a M.T.V.S. 

14.- Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal administratiu de 

l’ajuntament 

15.- Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de les llars d’infants de 

l’ajuntament 

16.- Atorgar una exempció de pagament de l’aula d’estudi a N.E.H. 

17.-  Atorgar una exempció de pagament de l’aula d’estudi a R.E.H. 

18.-  Atorgar una exempció de pagament de l’aula d’estudi a E.V.J. 

19.-  Atorgar un ajut puntual a la família B.J. 

20.- Atorgar un ajut puntual a A.P.C. 

21.-  Atorgar un ajut puntual A J.L.L. 

22.-  Atorgar la subvenció al Patronat Familiar dels Casots corresponent a la Festa Major 

de l’any 2018 

23.- Aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció d’un tècnic de medi ambient i 

constitució d’una borsa de treball 

24.- Aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció d’un tècnic d’administració 

general i constitució d’una borsa de treball 

25.- Aprovar la convocatòria i les bases per a la constitució d’una borsa de treball 

d’arquitectes tècnics/aparelladors 



26.- Contractar el subministrament de material d’oficina divers i d’un altaveu i un 

microones per a l’equipament juvenil “Subijove” a Ordal 

27.- Contractar la subscripció anual al setmanari El 3 de Vuit 

28.-  Contractar el servei de cuinera del Casal d’Estiu 2018 

29.-  Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici de 2017 al Centre Agrícola de Sant 

Pau d’Ordal 

30.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Ampert i l’atorgament de la 

subvenció nominativa prevista 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.- CONTRACTAR EL LLOGUER D’UNA CARPA DE 20 X 10 M I LA SEVA INSTAL·LACIÓ AL PATI 

DE L’ESCOLA SUBIRATS DE LAVERN 

 

S2.- APROVAR ELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS AMB MOTIU DE LA FESTA DEL MEDI 

AMBIENT     

 

S3.- CONTRACTAR EL SERVEI DEL DISSENY D’UN LOGOTIP PER A CADASCUNA DE LES LLARS 

D’INFANTS MUNICIPALS DE SUBIRATS 

 

S4.- CONTRACTAR EL CONCERT I POSTERIOR PISCOLABIS PER ALS 5NS PREMIS CASTELL DE 

SUBIRATS QUE TINDRAN LLOC EL PROPER DIA 27 DE MAIG 

 

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

 

 


