
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2019 

 

 

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 18 de setembre de 2019. 

2. Finalitzar i arxivar l’expedient administratiu de llicència d’obres majors núm. 7/2014. 

3. Finalitzar i arxivar l’expedient administratiu de llicència d’obres majors núm. 30/2018. 

4. Finalitzar i arxivar l’expedient administratiu de llicència d’obres majors núm. 18/2014. 

5. Finalitzar i arxivar l’expedient administratiu de llicència d’obres majors núm. 68/2017. 

6. Contractar el servei d’un pintor per a pintar els suros i parets de l’escola de Lavern, pintar els frontals 

de fregadores i parets de l’escola Montcau, pintar l’estructura metàl·lica de la llar d’infants de Sant 

Pau d’Ordal, pintar el consultori mèdic d’Ordal i pintar els boxes d’assaig de l’edifici el Taller.  

7. Contractar el servei de canvi de neumàtics a la furgoneta Nissan NV200 matrícula 1884 JBG. 

8. Aprovar les hores extres per la feina durant la jornada dels actes de la Diada el dia 10 de setembre. 

9. Aprovar les hores extres per les feines de sega d’herbes davant l’escola Montesori del Pol. Lavernó. 

10. Contractar el servei de sega d’herbes dels diferents punts del municipi de Subirats. 

11. Contractar el servei de col·locació de folrament de finestra, dues portes i sòcol exterior dels boxes 

de l’edifici El Taller del nucli de Sant Pau d’Ordal. 

12. Contractar el subministrament i col·locació de parket dels boxes d’assaig de l’edifici El Taller del nucli 

de Sant Pau d’Ordal.  

13. Contractar el subministrament i col·locació de cortines de l’entrada a l’Ajuntament de Subirats. 

14. Registrar la comunicació prèvia ambiental de l’activitat de rentat de contenidors reutilitzables situada 

al Pol. Ind. Can Bas per raó de l’expedient 22/2019. 

15. Contractar el servei d’adequació de l’entrada del carrer Rocs, col·locació de rocalla camí carrer Nou i 

neteja fang de camins, aprofundiment de llit de riera de Ca l’Avi a Can Cartró, arranjament del camí 

del Maset del Lleó i adequació de 3 antics forns de calç. 

16. Contractar el subministrament d’arnés i espinilleres per eines de sega i rotlles de fil i protector per 

desbrossadora de la Brigada municipal. 

17. Contractar el servei de neteja de terres de la cuneta, neteja i col·locació de graves als forats del camí 

de Ca l’Avi al corral del Mestre. 

18. Contractar el subministrament d’un moble armari per contenir objectes perduts a l’Ajuntament de 

Subirats. 

19. Registrar la comunicació prèvia ambiental de l’activitat de magatzem i picking de productes cosmètics 

situada al Pol. Ind. Lavernó per raó de l’expedient 6/2018. 

20. Contractar el subministrament de dotze  compostadors i dotze airejadors d’autocompostatge 

domèstic. 

21. Contractar l’obra de substitució d’una canonada de 6 m. de la xarxa d’impulsió Casots-Can Rosell del 

tram Can Rosell nucli. 

22. Aprovar conveni de pràctiques de J.V.G. a la llar d'infants amb l'Inter. 

23. Aprovar Hores Extres actes Diada. 



 

 

24. Aprovar l’actualització anual lloguer social PVV. 

25. Atorgar ajut puntual R.R.S. 

26. Atorgar ajut transport centre de dia F.R.V. 

27. Autoritzar la celebració d’un correfoc a Sant Pau d’Ordal. 

28. Concedir subvenció CC Ca l'Avi per la festa major 2019. 

29. Contractar el subministrament de diversos equips informàtics. 

30. Contractar el subministrament de materials diversos per a gent gran. 

31. Contractar servei d'aula d'estudi a les escoles del municipi. 

S1. Contractar el servei de neteja i ajustaments de l’Ebar de Cantallops . 

S2. Aprovar la certificació segona de les obres de Reurbanització de la travessera urbana BV-2428 Sant 

Pau d'Ordal. 

S3. Nomenament directora i coordinadores llars infants curs 2019-20. 

S4. Contractar el servei de tasques de jardineria diferents punts del municipi. 

S5. Contractar el subministrament i instal·lació de parquet i tapajunts per al passadís, despatx de registre civil 

i serveis socials. 

 

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


