
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2020 

 

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

unanimitat, els següents acords: 

 

 01. Aprovar les actes de les sessions celebrades en data 5 d’ agost i 9 de setembre de 2020 

02 Aprovar el retorn aval dipositat com a garantia definifiva de les obres d’adequació de la zona comunitària   

de la Urb. Can Rossell  

03 Aprovar el retorn de fianca dipositada del permis d’obres d’obertura rasa per abastament d’aigua al C/ de 

les Flors, 5 de Can Cartró 

04 Aprovar la contractació del servei de repintat d’una plaça d’aparcament davant el consultori pel personal i 

usuaris del servei  a Sant Pau d’Ordal  

05 Aprovar la comunicació d’ obres d’enderroc de bases de formigó d’elements de jardineria al c/Farigola, 7 

de La Guàrdia 

06 Aprovar la_comunicació d’obres de pavimentació pati exterior C/de la Penya, 34 d’Ordal 

07 Aprovar les hores extres personal brigada municipal J.G. 

08 Contractar el servei d'una educadora de reforç per la llar d'infants de Sant Pau 

09 Aprovar hores extres personal brigada municipal 

10 Contractar el subministrament d'una webcam i un equip d'audioconferència 

11 Atorgar targeta d'aparcament a favor de J.C.E. 

12 Contractar el subministrament d'una caseta de fusta per la llar d'infants de Lavern 

13 Autoritzar a l'Ateneu Ordalenc a fer ús pista Ordal per fer aeròbic 

14 Aprovar el conveni de col.laboracioó entre Ajuntament de Subirats i Renfe Viajeros pel producte turístic 

Bici tren enobicing Penedès 

15 Autoritzar la celebració del II Torneig solidari organitzat per U.E. Subirats i aprovar una col.laboració amb 

trofeus i obsequis 

16 Aprovar les condicions de participació al nou producte  turístic Pedala i Tasta 

17 Contractar el servei d’esmorzar i el dinar i el subministrament d’articles diversos per als figurants i 

col.laboradors del video de cicloturisme a Subirats 

 

Sobrevinguts: 

S1  Aprovar la proposta de vacances pel 2020 d’E.G. 

S2  Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per a dur a terme un espectacle infantil 

a la pista poliesportiva d’ordal el dia 20 de setembre de 2020 

S3  Contractar la renovació de l’assegurança de les llars municipals de Subirats per al curs 2020-2021 

 

 

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


