
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 21 D’OCTUBRE 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 14 d’octubre de 2020  

02 Desestimar la sol.licitud realitzada per l’Ateneu Ordalenc d’ ús de la pista poliesportiva d’Ordal 

03 Adjudicar el contracte de les obres de reforma de l’habitatge social de Can Rossell 

04 Contractar una borsa d'hores per a cobrir puntualment i en cas d’urgència el servei d'educadora a les 

llars d'infants 

05 Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 3er trimestre de 2020 per part de Pedrera de l’Ordal S.L. 

06 Acceptar l'increment de la subvenció “Actuacions de millora de la visibilitat i de manteniment del Jaciment 

Paleontologic dels Casots” 

07 Contractar el subministrament de petit material reparacions ocasionals sense pressupost previ 

08 Contractar el subministrament de gasolina i oli per eines mecàniques  

09 Aprovar la contractació del servei de tractament de la processiònaria del pi del municipi de Subirats 

10 Contractar el  subministrament i instal.lació de cortines per a la llar d’infants l’Esquirol de St. Pau  

11 Contractar el subministrament miralls de seguretat vial i senyals verticals 

12 Concedir una bestreta a la treballadora municipal J.G.S. 

13 Aprovar el retorn de fiança dipositada pel moviment de terres ubicat al polígon 62 parcel.la 1 i 11 a prop de 

Can Bou    

14 Aprovar el retorn de fiança dipositada pel moviment de terres  ubicat al polígon 25 parcel.la 5 a prop del 

Corral del Mestre   

15 Contractar el servei de formació de 150ml de cuneta de formigó al camí fins la trobada amb la carretera 

BV-2428 

 

Sobrevinguts: 

S1 Inici expedient determinació indemnització suspensió contracte de neteja de les dependències municipals 

pel COVID-19 

S2 Aprovar una nova recarrega de les targetes moneder segona quinzena d’octubre 2020 

S3 Aprovar la conformitat amb el Programa general d’inversions 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
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