
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 17 DE JUNY 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 10 de juny de 2020.  

2. Aprovar l'expedient de licitació concurs idees zona esportiva Ordal. 

3. Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona del catàleg de 2020. 

4. Contractar el subministrament d'una rentadora per a l’habitatge social. 

5. Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres d'adequació de reforma d’un habitatge 

municipal per a habitatge social situat a les antigues escoles al nucli de  Can Rossell. 

6. Aprovar la contractació del subministrament de material informàtic. 

7. Aprovar la contractació del subministrament de productes per a la piscina d'Ordal. 

8. Aprovar la contractació de subministrament de productes per a la piscina de Sant Pau d'Ordal. 

9. Aprovar els serveis extraordinaris fets pel vigilant municipal - mercat del préssec. 

10. Aprovar la contractació de la reparació de la  transmissió del tractor new holland de la brigada. 

11. Aprovar contractar el subministrament de pintura per a la impermeabilització de l' edifci el taller 

12. Aprovar la contractació del subministrament de material de tubs corrugats per a conducció 

d'aigües camí de Cal Maristany a Can Savall. 

13. Acceptar la subvenció del Programa Complementari per a la Garantia del Benestar Social 2020. 

 

 

   Sobrevinguts:  

S1. Aprovar el canvi de dies de vacances ja sol·licitades i aprovades per l’any 2020 del personal de 

l’ajuntament. 

S2. Contractar la renovació de l’assegurança del vehicle municipal nissan cabstar amb matrícula 

9093DNH. 

S3. Contractar el subministrament de talonaris per a les piscines de Sant Pau d’Ordal i d’Ordal. 

S4. Acceptar la subvenció atorgada dins el Programa complementari de sosteniment del servei de 

l’escola bressol municipal (curs 2017-2018 i 2018-2019), Codi XGL 20/X/282428. 

S5. Acceptar la subvenció del programa “Cap municipi enrere”, Codi XGL 20/X/290669, linia de suport 

1 “despesa corrent” i Codi 20/X/290355. 

S6. Contractació instal·lació d’enllumenat públic pel carril bici nucli Lavern Cal Sabater. 
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