
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2021 

 

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 21 d’abril de 2021  

02 Contractar els serveis de reparació del variador de freqüència de la bomba del pou del Bosquet  

03 Iniciar l’expedient d’ordre execució salubritat nau carrer Can Bou del Pujol de Sant Pau d’Ordal  

04 Aprovar la petició d’obtenir el segell Safes Travels i signar digitalment el document de termes i 

condicions per poder tramitar el segell i rebre el distintiu  

05 Contractar el subministrament de lot de 4 flors pel Subirats en Flor  

06 Acceptar el permís d'ocupació de la via pública per a la descàrrega d’un camió de formigó per l’execució 

de les obres al carrer Novençà, num. 8 del nucli d’Ordal  

07 Aprovar procedir a l’ocupació i pagament dels terrenys de la separata del projecte d’ Urbanització de 

la Muntanya Rodona 

08 Contractar el servei de redacció de la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra dels 

treballs de la franja contra incendis de la Urb. Muntanya Rodona i Ordal-Sud  

09 Contractar el subministrament de vigila-nadons per a les llars d'infants 

10 Contractar el subministrament de mobiliari i vaixella per a les llars d'infants 

11Contractar les obres d’arranjament de camins de la xarxa de prevenció d’incendis (PPI)   

12Contractar el subministrament de material divers per a les llars infants corresponent al tercer trimestre 

del curs 2020/2021  

13 Aprovar la comunicació prèvia obres instal·lacions de climatització i il·luminació sala Patronat Familiar 

dels Casots 

14 Aprovar la renovació de l’adhesió al conveni de col·laboració a la xarxa Rescat (protecció civil)   

15 Atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de J.M.N.  

16 Contractar el servei d’ instal·lació de detector volumètric per l’edifici El Taller i reconfiguració de l’ 

alarma 

17 Contractar els serveis de col·locació de balconera d’alumini amb trencament de pont tèrmic a la planta 

segona de l’edifici El Taller 

18 Contractar el subministrament de balises d’aproximació a pas a nivell de tren  (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

19 Aprovar una nova recàrrega de les targetes moneder per al mes de maig de 2021 

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

llars d'infants 

21 Contractar el subministrament de combustible vehicles de la brigada 



 

 

22 Contractar el subministrament de gasoil de calefacció tipus C per a 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  

23 Contractar el subministrament de teixit per plafons acústics dels boxes d’assaig i dues senyeres per 

l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contractar servei per escampar sal i llevat de neus per les vies públiques de Subirats 

 

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

 


