
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2020 

 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per 

unanimitat, els següents acords: 

 

  01Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 23 de setembre de 2020. 

 02 Aprovar la modificació del punt 5 de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol, d’abonament de serveis      

extraordinaris al empleat municipal R.L.S. 

 03 Compra obsequis participants vídeo turisme. 

 04 Sol·licitud subvenció programa incentiu mobilitat eficient i sostenible. 

 05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat interior, substitució mobiliari, cuina balconeres i ocupació 

publica passatge de la font 2 Sant Pau d'Ordal. 

 06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’enrajolat terrat transitable al carrer Hostal de la garsa. 

 07 Contractar servei de reparació safarejos font clara de Lavern. 

 08 Contractar subministrament esprais. 

 09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres instal·lació plaques fotovoltaiques masia Ca l'Artigues de Lavern. 

 10 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana i ocupació via publica de l’habitatge existent al 

carrer Sant Jordi. 

 11 Contractar subministrament estructura per drenatge a Lavern. 

 12 Requerir execució obres urbanització PAU-11 carrer vermell. 

 13 Retorn aval licitació contracte concessió servei abastament aigua potable. 

 14 Contractar subministrament mobiliari i material divers llars infants. 

 15 Aprovar serveis extraordinaris realitzats pel treballador J.R.R. 

 16 Aprovar serveis extraordinaris realitzats per la treballadora A.S.G. 

 17 Contractar servei redacció projecte construcció nou dipòsit Castell de Subirats. 

 18 Autoritzar la realització de curs online a la treballadora M.R.A. 

 

Sobrevinguts: 

S1.  Acceptar la subvenció “actuacions de millora de la visibilitat i de manteniment del jaciment paleontologic   

dels casots” 

S2 Contractar el servei per la realització de proves Covid19 al personal de l’ajuntament 

   S3 Contractar el servei de grallers per l’acte commemoratiu de l’1 d’octubre  

S4 Rectificar l’acord de la junta de govern local de 29 de juliol de 2020 pel qual s’acceptava la cessió gratuïta     

d’ús d’un terreny de 52,60 m2 ubicat a lavern per a destinar-lo a espai de descans 

S5 Reducció jornada laboral per cura de fill treballadora E.V.V. 

 

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


