
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 16 DE DESEMBRE 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 l’acta de la sessió celebrada en data 9 de desembre de 2020  

02 Resoldre la sol·licitud de flexibilitat horària del treballador A.S.G.  

03 Contractar el subministrament de material pel relat explicatiu de l’Oficina de Turisme 

04 Contractar l’adquisició d’un expositor i d’una bústia per a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de 

Subirats 

05 Contractar l’adquisició d’ agendes del 2021 per al personal i regidors/es de l’ Ajuntament de Subirats  

06 Concedir pròrroga de llicència de construcció de naus industrials al Polígon industrial Lavernó  

07 Contractar l’obra de formació de tanca de fusta pati escola Subirats de Lavern  

08 Aprovar inicialment l’annex a les bases del conveni aprovades en sessió de Junta de Govern celebrada 

en data 12 de febrer de 2014, per al procediment de concessió de subvenció a les entitats esportives del 

municipi durant l’exercici de 2021 

09 Contractar la creació de clips de cicloturisme pel producte Bici Tren 

10 Contractar el subministrament de cinc capses de bombons per regals a nadons 

11 Contractar la nova campanya digital Subirats l’essència del Penedès al setmanari Eix Diari  

12 Procedir al pagament per la reclamació de dany ocasionats per la Covid19 del projecte constructiu de 

la Travessera de Sant Pau d'Ordal (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

13 Aprovar les hores extres del personal de la brigada municipal J.G.  

14 Aprovar les hores extres del personal de la brigada municipal R.L.  

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

al carrer Mossèn Isidre Solsona, 18 del nucli d’Ordal  

16 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de carpinteria exterior de l’habitatge existent al carrer 

Lledoners, 18 de la Urb. Casablanca 

17 Contractar un anunci a l'extra de Nadal del setmanari El 3 de Vuit 

18 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de bany de l’habitatge existent al carrer de la Rosa, 

33 de la Urb. Muntanya Rodona   

19 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de bany de l’habitatge existent  al carrer Corral del 

Mestre, 24 del nucli del Corral del Mestre  

20 Contractar un anunci a l'especial de Nadal del diari Ara 

21 Contractar el subministrament de gasoil de calefacció per a les escoles 

22 Contractar el subministrament de joguines per a la llar d’ infants de Lavern  

23 Contractar el subministrament de material divers per a la llar d’ infants de Lavern  

24 Contractar el subministrament i col·locació d’acabats i condicionament de boxes d’assaig de l’edifici el 

Taller 



 

 

25 Executar la fiança de les obres d’ Urbanització de la placeta adjacent a les escoles de Lavern  

 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

26 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder 2a quinzena de desembre 2020 

27 Aprovar la certificació vuitena i última de les obres d’ urbanització de la Plaça Nova de Lavern i vials 

adjacents 

 

 

Sobrevinguts: 

 

S1  Donar d'alta l'activitat d' estacionament vehicles d'obra al Pol. Ind. Can Bas, 7 a nom d'Extesa  

S2  Contractar un anunci al calendari 2021 del setmanari el Cargol  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

                                                  


