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

EN SESSIÓ DEL DIA 28 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 21 d’octubre de 2020.  

02 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució parcial de coberta d’edificació en l’habitatge 

existent al carrer Ponent, 6 del nucli de Sant Pau d’Ordal 

03 Aprovar la certificació única de les obres de millora de la zona verda del carrer Can Rovira  

04 Aprovar el subministrament d’un marcador electrònic portàtil per a la pista pol iesportiva municipal 

de Sant Pau d’Ordal 

05 Aprovar un ajut social per a la treballadora M.S.H. 

06 Aprovar la contractació del servei de sega d’herbes dels Polígons industrials del municipi de 

Subirats 

07 Aprovar la contractació del servei de redacció del projecte itinerari entre el C/Hostalets i el C/de la 

vall de Cantallops 

08 Acceptar les actuacions realitzades en l’expedient d'ordre execució d’enderroc de l’ habitatge 

unifamiliar del C/Sant Jaume, 10 de Ca l’Avi 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació del pati exterior i garatge de l’habitatge 

existent  al carrer Sant Sadurní, 67 de la Urb. Casablanca   

10 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiments des interiors  de l'habitatge existent al 

carrer dels Rocs, 2 del nucli de Lavern    

11 Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer de la Vall de Cantallops  (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

12 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge 

existent  al carrer Pere Grau, 56 del nucli de Lavern 

13 Aprovar la contractació del subministrament de contenidors de segona ma metàl·lics per a paper - 

cartró 

14 Aprovar la contractació del subministrament de material divers per la llar d'infants de Sant Pau  

15 Aprovar la contractació del subministrament de bosses compostables per a la fracció orgànica en 

la seva recollida porta a porta 

16 Aprovar la contractació del servei de reparació del gronxador del Pago 

17 Aprovar la contractació del subministrament d’altaveu per a l’ escola Montcau 

18 Aprovar un ajut social per al treballador R.L.S. 

 

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


