
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 19 DE FEBRER 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 12 de febrer de 2020. 

2. Concedir llicència d’obertura de rasa i estesa d’un tram de cable per la vorera de Can Ros pol. 38 

parcel·la 3 a raó exp. 79/2018. 

3. Contractar el subministrament de gasolina i oli per a abastiment de les eines mecàniques de la 

Brigada municipal. 

4. Contractar el subministrament de petit material/compres o reparacions ocasionals sense 

pressupost previ, bàsicament relacionat amb la maquinària manual que utilitza diàriament la 

Brigada municipal. 

5. Aprovar la reducció del 10% de la taxa d’escombraries per ús de deixalleria. 

6. Aprovar la reducció el 20%  de la taxa d’escombraries per ús de compostador. 

7. Contractar el subministrament d’arbrat per la travessera de Sant Pau d’Ordal. 

8. Contractar el subministrament de formigó per rejuntar la vorada i refer part de pavimentació de la 

plaça situada al C/Sant Sadurní amb la crta. C-243b de Casablanca. 

9. Contractar el servei de redacció del projecte executiu o estudi de seguretat de l’obra de reforma de 

l’habitatge de les antigues escoles de Can Rosell per destinar-lo a habitatge social. 

10. Contractar les obres de instal·lació de xarxes parapilotes a la pista i barana al camí accés esplanada 

inferior de la zona comunitària de la urbanització Can Rosell. 

11. Contractar el servei de redacció de memòria valorada del dipòsit d’aigua ATL a Can Casanovas. 

12. Contractar el servei de Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del projecte 

de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l'edifici de l'Ajuntament de Subirats. 

13. Aprovar una gratificació per serveis extraordinaris A.M.A. 

14. Aprovar la convocatòria d'ajuts de transport curs 2019-20. 

15. Aprovar la devolució de dues inscripcions a l'Esquiada Jove Comarcal 2020. 

16. Autoritzar l'assistència a una jornada a les treballadores S.S.M i E.G.S. 

17. Concedir una subvenció per la Festa Major Sant Pau d'Ordal 2020. 

18. Contractar del subministrament de material divers de papereria per a la llar d'infants els pardals 

d'Ordal. 

19. Contractar el monitoratge del servei d'acollida de l'Escola Sant Jordi. 

20. Contractar el servei d' aula d'estudi per a les escoles del municipi. 

 

 

 

 



 

 

Sobrevinguts: 

S1.  Demanar informe a la CTUB per poder ordenar la disposició d’equipaments propis de sòl urbà en l’àmbit 

del Pla especial en sòl no urbanitzable pe-snu-3 “ampliació equipaments” 

 

S2. Aprovar la signatura d’un conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’Ajuntament del Pla 

del Penedès. 

 

                                       

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


