
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

 

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 13  de novembre de 2019. 

2. Concedir llicència per a tinença de gos perillós. 

3. Contractar l’obra de millores de la instal·lació d’enllumenat públic de la Urbanització de Can Rossell.   

4. Contractar l’obra de desplaçament pal de formigó del C/Ponent, 15 del nucli de Sant Pau d’Ordal. 

5. Contractar el subministrament de plantes per a la integració paisatgística del Polígon de Can Bas. 

6. Adjudicar el contracte del servei de manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l’enllumenat 

públic de Subirats. 

7. Aprovar la signatura d’un conveni de pràctiques no remunerades de la J.F.G. a la llar municipal 

d’infants l’Esquirol. 

8. Aprovar l’adhesió dels segells de cicloturisme i senderisme a Catalunya a l’Agència catalana de 

Turisme. 

9. Autoritzar al treballador J.M.R.R. a realitzar el curs sobre negociació col.lectiva dels empleats de les 

entitats locals. 

10. Contractar el subministrament de caixes de plàstic per al  Museu de l’Esperanto. 

11. Contractar el subministrament d’una font d’alimentació per a la ràdio Penedès FM Subirats. 

12. Aprovar el conveni a formalitzar amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per regular l’ús i el cost 

econòmic del servei de transport escolar no obligatori pel curs 2019-2020, mitjançant servei de taxi. 

13. Eximir a la Sra. C. del pagament del lloguer de l’habitatge social dels mesos d’octubre, novembre i 

desembre. 

14. Acceptar la baixa de l’alumna E.G.Y. de la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal. 

 

Sobrevinguts: 

 

S1.- Aprovar el quart i últim pagament a l’Ateneu Ordalenc relatiu a la subvenció nominativa per obres 

(2017,2018 i 2019). 

S2.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici de 2020. 

S3. Contractar les obres de formació de cobert pel jaciment paleontològic, format per tres pòrtics   

estructura metàl·lica equidistants a 7 metres  de 14 ml. de longitud. 

S4. Contractar el servei de muntatge dels llums de nadal. 

S5. Concedir llicència d’obra per a la construcció de canalització de fibra òptica. 

S6.- Aprovar els dies addicionals d’obertura comercial autoritzada al municipi de subirats pel 2020. 

 

 

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


