
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 2 DE DESEMBRE 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 25 de novembre de 2020  

02 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder de la 1a quinzena de desembre 2020 

03 Concedir la subvenció corresponent a l’exercici de 2020 al Centre excursionista de Sant Pau  

04 Aprovar inicialment el projecte d’ adequació de la sala polivalent al local situat sota l’escenari del Centre 

Agrícola de Sant Pau d’Ordal 

05 Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici de 2020 al grup de teatre de Can Rossell  

06 Aprovar la modificació del contracte d'obres de l'obra de moviment de terres i estabilització de talús 

mitjançant contenció amb escullera a la Plaça dels Casots         (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

07 Contractar l’obra de reparació del camí municipal de Cal Gori  

08 Concedir llicència d’ obres per a l’ obertura i reposició de rasa al carrer Novençà a Ordal  

09 Concedir llicència d’ obres per a l’ obertura i reposició de rasa al carrer Can Batista 3 a Can Batista 

10 Aprovar els serveis extraordinaris fets per personal de l’àrea de poble  

11 Contractar el subministrament de calçat per a les noves educadores de la llar de Sant Pau  

12 Contractar feines de neteja i demés actuacions a diversos camins municipals  

13 Aprovar el conveni amb el CCAP pel Transport escolar no obligatori, servei de taxi de Casablanca a 

l’escola la Pau, curs 2020-2021 

14 Contractar el subministrament de roba de treball per a les educadores de la llar de Sant Pau  

15 Contractar el subministrament d'una taula ovalada per la ràdio municipal  

16 Contractar el servei de retirada fang a passos de torrents del municipi  

17 Contractar el subministrament i col·locació d’armaris d’arxivament compacte per a la sala de l’arxiu 

municipal 

18 Contractar el subministrament de safates per als armaris d’arxivament compacte per la sala de l’arxiu 

municipal 

19 Contractar l’obra de reparació del camí dels Rocs inclòs dins de la reparació puntual de cinc camins 

municipals  

20 Contractar l’obra de millora del ferm asfàltic de dos trams de camins d’ accés a la Urb. Can Rossell i del 

carrer Can Xicarró 

21 Contractar l’obra de millora de canalització d’un tram de cuneta del camí municipal de Savall i la 

Bardera 

22 Acceptar les certificacions 2 i 3 de la contractació de la instal·lació de l’ enllumenat públic pel carril bici 

nucli Lavern 

23 Donar de baixa el programa informàtic DRAG contractat per a l’elaboració dels informes del vigilant 

municipal 



 

 

24 Esmenar la liquidació del retorn de fiances dipositada pel moviment de terres ubicat al polígon 62 

parcel.la 1 i 11 a prop de Can Bou 

25 Contractar el subministrament i la col·locació de vidres i manetes a l’ escola Subirats  

26 Contractar el servei de formació de drenatge de formigó per al carrer dels Rocs de Lavern  

27 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de pèrgola exterior de l’habitatge existent al carrer 

Ginesta, 7 de la Urb. Muntanya Rodona    

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de mur per a tancament de parcel.la de 

l’habitatge existent al carrer Sant Sadurní, 13 de la Urb. Casablanca  

29 Aprovar el pagament de la quota corresponent a l’exercici de 2020 al Consell Esportiu de l'Alt Penedès  

30 Atorgar la targeta d’aparcament a favor de J.M.LL.  

31 Atorgar un ajut social al personal d’ oficina A.C.B.  

32 Concedir llicència d’obres per a la reforma de la casa anomenada Cal Pedrera del carrer dels Rocs de 

Lavern 

33 Concedir la subvenció corresponent a l’exercici de 2020 a Ordalencament  

34 Concedir la subvenció corresponent a l’exercici de 2020 a l'esplai Sol Naixent  

35 Concedir la subvenció per obres corresponent a l’exercic i de 2020 al Centre cultural i recreatiu de Ca 

l'Avi  

36 Donar compte de la utilitat i l’ ús dels terrenys del Camí dels Casals de Ca l'Avi   (RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

 

 

Sobrevinguts: 

S1 Demanar informes sectorials per a la concessió llicencia per a la construcció de celler d’elaboració de 

vins en sòl no urbanitzable a la finca el Sot 

S2 Contractar l’espectacle una carretada de contes pel dia 8 de desembre a Lavern  

S3 Aprovar la contractació del subministrament de les postals de Nadal 2020 

S4 Aprovar inicialment la memòria valorada de renovació d'un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rossell 

i de l'abastamennt a la Urb. Can Rossell 

S5 Contractar l’ obra d’ arranjament del camí de la depuradora  
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