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

DEL DIA 18 D’ABRIL DE 2018  

 

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

s’aproven, per unanimitat, els següents acords: 

 

ACORDS APROVATS:  

 

1. Aprovar les actes de les sessions celebrades en data 4 i 11 d’abril de 2018 

2. Contractar l’adquisició de molles per a les zones infantils de Torre Ramona i Can 

Cartró 

3. Contractar l’adquisició de quaranta conos per a la brigada i el vigilant municipal 

4. Contractar l’adquisició de travesses i pals de fusta per a treballs i reparacions en 

camins rurals 

5. Contractar l’adquisició i col·locació d’una nova porta i el servei de reparació de 

l’alumini malmès per actes vandàlics a l’edifici de les bicicletes de l’estació de 

Lavern 

6. Contractar la fabricació i col·locació d’una porta de ferro i dues reixes per a 

finestres al local de bicicletes de l’estació de Lavern 

7. Requerir a l’empresa Pedrera de l’Ordal, S.L. per tal que doni compliment  a les 

conclusions que resulten de l’acta de control ambiental d’activitats de data 1 de 

febrer de 2018  

8. Aprovar la notificació a la Junta de Compensació de la Urbanització Can Rossell 

i als propietaris de finques dins del sector del contingut de l’Operació jurídica 

complementària del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació 

Urbanística PAU-7  “Urbanització Can Rossell” 

9. Contractar l’adquisició d’un trepant per a l’instal·lador de la brigada municipal 

10. Contractar la instal·lació de cablejat per al reforç de la pèrgola metàl·lica de la 

plaça dels Casots de Subirats 

11. Contractar el servei de desbrossada i neteja dels polígons industrials de Subirats 

12. Contractar l’adquisició de material per al manteniment de l’enllumenat 

municipal 

13. Aprovar la certificació primera i única i l’acta final de les obres corresponents a la 

Renovació de la xarxa de distribució d’aigua d’un tram de la canonada 

d’impulsió del dipòsit dels Casots al de Can Rossell. Fase 1 

14.  Contractar el servei de vigilància per la Festa del Medi Ambient 2018 

15.  Aprovar l’acceptació de la carpa cedida en préstec des del Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès 

16. Aprovar l’atorgament de subvenció a l’Associació El Turó corresponent a 

l’exercici de 2018 

17. Aprovar l’atorgament d’un ajut puntual a E.M.C. 

18. Aprovar l’atorgament d’un ajut puntual a R.R.S. 

19. Contractar tallers i activitats formatives d’àmbit cultural que oferta la Diputació 

de Barcelona en el catàleg de serveis de 2018 



20. Aprovar el pagament de la quota corresponent a l’exercici de 2018 al Consorci 

de Promoció Turística Penedès 

21. Aprovar l’adquisició de dos equips informàtics  

22. Contractar el subministrament i el servei d’un nou sistema de seguretat per a 

l’oficina de turisme de Subirats 

23. Contractar el subministrament de flors per a la festa de la Primavera de Subirats 

en Flor 

24. Contractar el servei de publicitat d’una nova pàgina en la nova guia 

d’Enoturisme de Catalunya (Aquest punt es retira de l’ordre del dia) 

25. Contractar la renovació del domini museuesperanto.org per dos anys 

26. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació 

de persones aturades dins el Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Subirats per a 

l’any 2018 

27. Contractar el servei d’autocar per a la mobilitat en la jornada d’intercanvi de la 

gent gran  amb el municipi de Calldetenes del 26 d’abril 

28. Contractar el servei de vint-i-dues sessions d’increment de capacitats mentals per 

a la gent gran del municipi de Subirats 

29. Contractar diversos serveis i subministraments per a la realització de la sisena 

trobada multiesportiva per a les escoles de Subirats el dia 8 de juny 

30. Aprovar el pagament de la quota corresponent a l’exercici de 2018 a la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria, Serveis de navegació de Barcelona 

31. Aprovar liquidar la quota PTT a la Mancomunitat de l’Alt Penedès per al curs 

2017/2018 

32. Acceptar la subvenció del fons de prestació de la Diputació de Barcelona 

“Finançament de l’àmbit de Benestar Social” 

33. Acceptar la subvenció del fons de prestació de la Diputació de Barcelona 

“Desenvolupament de Polítiques educatives en municipis en menys de 5000 

habitants ” 

34. Acceptar la subvenció del fons de prestació de la Diputació de Barcelona 

“Activitats culturals de les Festes Majors” 

35. Acceptar la subvenció del “Programa complementari de garantia de benestar 

social 2018” 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.- Aprovar el cost dels serveis socials bàsics per a l’any 2018 ( inclou l’equip bàsic 

d’atenció social primària, treballadora i educadora social, i el servei d’atenció domiciliaria 

 

S2.- Aprovar la cessió d’ús a títol gratuït d’una sèrie de llibres de lectura adquirits per 

l’ajuntament a l’AMPA de l’escola Montcau d’Ordal per al seu ús al nou espai biblioteca 

 

S3.- Contractar el servei de càtering per a esmorzars i dinars per a la jornada d’intercanvi 

de la gent gran de Subirats amb el municipi de Calldetenes que es farà el dijous 26 d’abril 

 

S4.- Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament 

 



S5.- Aprovació conveni amb el consell comarcal per a la redacció del document únic de 

protecció civil municipal (Duprocim) que inclou tots els riscos especials del municipi 

 

S6.- Contractar el servei d’una cobla per a la ballada de sardanes del dia 1 maig 2018 al 

castell de Subirats 

 

S7.- Contractar les obres de millora del ferm del camí del torrent dels brivons al Corral del 

Mestre 

 

S8.- Acceptar la subvenció atorgada per l’oficina de suport a la iniciativa cultural de la 

Generalitat de Catalunya 

 

S9.- Aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de paviments i xarxa d’enllumenat al 

Polígon de Can Bas al terme municipal de Subirats 

 

S10.- Aprovar inicialment el projecte de realització de col·lector i millora del traçat i 

desguàs al carrer Sant Jordi a Ordal 

 

 

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

 

 


