
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 29 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 22 de gener de 2020. 

2. Contractar les obres de pavimentació del parc infantil, vorada jardí perimetral, paviment amb fibres H-25 

de e=10 cm i fixació molla de joc, al parc infantil del nucli de Can Rossell. 

3. Contractar les obres de pavimentació de parc infantil de Can Rossell amb paviment de cautxú continu in 

situ (3+1cm) en acabat espurnejat  groc sobre verd. 

4. Contractar el subministrament de roba per la Brigada i l’operari del Pla d’Ocupació del Consell Comarcal. 

5. Donar de baixa l’activitat de emmagatzematge de vins i caves al Polígon industrial Lavernó a raó de l’exp. 

2-2020. 

6. Contractar les obres d’adequació de la instal·lació elèctrica de la cuina de l’escola Montcau d’Ordal. 

7. Contractar l’adjudicació del servei de recollida de dipòsits d’uralita abandonats a la via pública. 

8. Contractar el servei de poda de l’arbrat viari municipal de Subirats. 

9. Aprovar el desistiment d’execució d’obres autoritzades amb la llicència d’obres a raó de l’expedient núm. 

36-2019. 

10. Contractar l’obra de la reforma de la instal.lació elèctrica del Consultori de Sant Pau d’Ordal. 

11. Aprovar l’addenda econòmica al conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 

l’Ajuntament de Subirats pel finançament de l’Escola de Música pel curs 2019/2020. 

12. Aprovar la signatura d’un conveni de pràctiques no remunerades de l’alumna A.P.C. a la llar d’infants Els 

Cargols de Lavern. 

13.Contractar el servei de dinamització del projecte Apropa’t a la diversitat. 

14. Aprovar la sol.licitud de diverses subvencions i recursos del Catàleg de Serveis de la Diputació de 2020. 

15. Aprovar la quota de l’Associació Catalana de Municipis per al 2020. 

 

Sobrevinguts: 

 

 S1.  Aprovar el conveni de col.laboració en el programa activitats de promoció d’envelliment actiu a la gent  

gran entre l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i l’Ajuntament de Subirats. 

                                       

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


