
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 26 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 19 de febrer de 2020. 

2. Contractar el servei d’arranjament de diversos arbres  al nucli d’Ordal. 

3. Aprovar la primera certificació de l’obra de “Reforç estructural del sostre de l’arxiu municipal de Subirats”. 

4. Aprovar el retorn de fiança dipositada del permís d’obres de reforma d’habitatge unifamiliar al carrer Dels 

Rocs, s/n del nucli de Lavern a raó de l’expedient núm. 37-2018. 

5. Aprovar  donar una gratificació a la Sra. M.B.B. per la realització de serveis extraordinaris realitzats des del mes 

de desembre de 2019. 

6. Atorgar la subvenció al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal en concepte de reforma del local corresponent 

al 2019. 

7. Atorgar la subvenció a l’Ateneu Agrícola de Lavern en concepte de reforma del local corresponent al 2019. 

8. Aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació de les piscines municipals i del bar, temporada d’estiu 

2020, i el plec de clàusules que han de regir la licitació el concurs. 

9. Contractar el servei de bus per una activitat de les llars d’infants. 

10. Contractar cinc sessions del grup de benestar personal. 

11. Aprovar la sol.licitud d’un recurs del catàleg de serveis de 2020 de la Diputació de Barcelona. 

12. Aprovar contractar el subministrament d’una bomba de calor per al mòdul del vestidor nou del camp de 

gespa de Sant Pau d’Ordal. 

13. Aprovar contractar el servei de manteniment dels camps de gespa municipals de Sant Pau d’Ordal i de Can 

Cartró. 

14. Aprovar contractar el subministrament de material divers per la llar d’infants de Sant Pau d’Ordal. 

15. Aprovar contractar l’assegurança d’accidents de l’ADF. 

16. Aprovar contractar l’assegurança de l’Oficina de Turisme. 

17. Aprovar contractar el servei d’alarma de l’Oficina de Turisme. 

18. Abonar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament la quota corresponent a l’any 2020. 

19. Aprovar la previsió de despeses provinents de l’execució del programa Anem al Teatre del curs escolar 2019-

2020. 

20. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Subirats al programa “Anem al teatre” pel període 2020-2024. 

21. Atorgar un ajut puntual a R.D.G. 

22. Concedir un espai de parada al mercat d’Ordal. 

23. Concedir un ajut corresponent al 2020  a la Fundació Privada per la lluita contra l’Esclerosi Múltiple. 

 

Sobrevinguts: 

 



 

 

S1. Contractar el servei postal i telegràfic per a l’any 2020. 

 

                                       

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


