
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 22 DE GENER 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 15 de gener de 2020. 

2. Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 4art. trimestre de 2019 per part de la Pedrera d’Ordal, 

S.L. 

3. Contractar el subministrament de gasoil de calefacció tipus C per l’escola Subirats de Lavern, l’escola 

Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal. 

4. Concessió de llicència de divisió en propietat horitzontal ubicada a la masia de Can Serra a raó de l’exp. 

1/2020. 

5. Iniciar procediment d’ordre d’execució de restauració de paret mitgera i tancament adient a la finca 

situada al C/Sant Jaume del nucli de Ca l’Avi. 

6. Contractar el subministrament de 3 TM de pellet per abastir les sitges del sistema de calefacció de 

l’escola Montcau. 

7. Aprovar els serveis extraordinaris presentats pel vigilant municipal. 

8. Contractar el servei de gimnàstica per a la gent gran durant el primer trimestre de 2020. 

9. Contractar el servei de manteniment informàtic.  

10. Autoritzar la realització d’un curs a la treballadora N.Z.M. 

11. Contractar el subministrament d’una destructora per a l’oficina d’atenció al ciutadà. 

12. Autoritzar la realització d’un curs a la treballadora A.S.G. (RESTA DAMUNT LA TAULA). 

13. Contractar el servei de retransmissió de diferents partits i reportatges dels clubs esportius del 

municipi. 

14. Aprovar la sol.licitud de diverses subvencions i recursos del Catàleg de Serveis de la Diputació de 

Barcelona. 

15. Aprovar el contracte de serveis postals i telegràfics. 

16. Contractar diverses despeses de la campanya Tinguem la festa en pau Stop violències masclistes. 

 

Sobrevinguts: 

S1.  Contractar el servei de redacció de l’avantprojecte constructiu millora de l’enllaç de la bv-2429 a Lavern. 

S2.  Modificar el subjecte de la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d'una xurreria a la festa 

major de Sant Pau d’Ordal. 

S3. Iniciar procediment  d’expedient de protecció de la legalitat urbanística d’explanació i instal·lació 

d’elements industrialitzats sense llicència a la masia Can Ràfols. 

S4. Declarar la situació d’emergència al municipi de Subirats arrel del pas de la borrasca Glòria.  
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