
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2021 

 

 

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 24 de febrer de 2021  

02 Iniciar l’expedient per a l’aprovació d’expedient de concessió de llicència d'obres per a la construcció 

de celler d’elaboració de vins en sòl no urbanitzable a nom de Carles de Lavern, S.A. 

03 Contractar les obres de condicionament de les voreres de Lavern per pas de carril bici de la carretera 

BV2428 

04 Autoritzar la realització de curs a la treballadora A.C.B. 

05Contractar el servei de reforç de neteja i desinfecció de lavabos de les escoles amb motiu del Covid-

19, després patis i menjador, per curs 2021 (gener-juny) 

06 Concedir llicencia d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’ altres finques ubicat al 

polígon 48 parcel.la 13 prop de Can Milà de la Roca 

07 Contractar el servei de formació de 3 armaris als boxes d’assaig de l’edifici el Taller, amb material 

existent per acopiar material dels usuaris 

08 Aprovar la certificació segona de les obres esllavissada als Casots, estabilització de terres mitjançant 

mur de rocalla i talús 

09 Contractar el servei de feines d’instal.lació de la xarxa wifi a l’Ateneu Ordalenc i al Centre Agrícola de 

Sant Pau d’Ordal i nova connexió de fibra òptica al Subijove d’Ordal  

10 Contractar el servei de desembussat de clavegueram a l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal, passar 

càmera per canonada de clavegueram dels habitatges socials d’Ordal i desembús de canonada del 

recinte de l’ADF 

11 Contractar el subministrament i col.locació de porter automàtic a la llar d’infants l’ Esquirol de Sant 

Pau d’Ordal 

12 Contractar el servei de treballs de pintura del mur de formigó del carrer Ponent (acabats obra 

travessera) 

13 Contractar el servei de manteniment de programes de pressupostos, certificació i seguiment 

econòmic i bancs de preus 

14 Contractar el subministrament i col.locació d’equip d’aire condicionat al consultori d’Ordal  

 

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució porta practicable de garatge de l’ habitatge 

existent al carrer Novençà, 20 del nucli d’Ordal 

16 Contractar el subministrament de senyalització vertical per vial d’accés a Can Rovira i al P.I. Lavernó  

17 Contractar el subministrament de material per formació de sistema de reg de Can Bas 



 

 

18 Contractar el subministrament de 1500 l de gasoil de calefacció tipus C per l’escola Subirats de Lavern, 

l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i la llar d’infants l’ Esquirol de Sant Pau d’Ordal  

19 Contractar el subministrament de placa de vidre per despatx de vigilant  

20 Contractar el subministrament i col.locació de taula de ferro amb prestatge intermig pel magatzem 

de la brigada 

21 Contractar el subministrament i instal.lació de punt d’accés unify pro (wifi) a la brigada  

22 Contractar el subministrament de material per la renovació del sistema de reg pel Parc d’Ordal 

23 Sol.licitar l'adaptacio del projecte de llicència d’obres per a la construcció de celler d’elaboració de 

vins en sòl no urbanitzable a la finca del Sot 

24 Donar d'alta l'activitat de dipòsit i emmagatzematge de mercaderies, magatzem general de teixits), al 

C/Joan Casanovas Maristany, 25-27 Pol. Ind. Can Bas a nom de Taber, S.A. 

25 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder març 2021 

 

Sobrevinguts: 

S1 Concedir llicència d’obres de moviment de  terres  sense aportació de terres d’altres finques ubicat al 

poligon 51 parcel.la 2 prop de Ca l’Escuder 

S2 Aprovar la sol.licitud del recurs del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de 2021, 

planejament urbanistic per a petits municipis 

S3 Adjudicar el concurs d’idees per a l’ordenació de la Zona Esportiva d’Ordal a la proposta que ha 

obtingut millor puntuació per part del jurat 

S4 Contractar el servei de redacció del projecte d’ordenació de la Zona Esportiva d’Ordal 

S5 Aprovar la quota anual de participació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2021 

S6 Aprovar hores extres personal brigada municipal J.G. 

S7 Contractar el servei d’edició i distribució d’un video pel dia 8 de març  

S8 Aprovar la no subjecció de la taxa de residus comercials de diverses empreses per disposar de gestor 

propi 

S9 Aprovar la reducció del 10% de la taxa de residus per ús de la deixalleria 

S10 Aprovar la reducció del 20% de la taxa de residus per ús del compostador 
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