
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 3 D’ABRIL 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 20 de març de 2019.  

2. Contractar el servei de desembossament del clavegueró que connecta al tram final de la xarxa de 

Can Rosell. 

3. Contractar l’obra de substitució del dipòsit d’aigua de la Muntanya Rodona. 

4. Aprovar la certificació primera de l’obra del traçat de la xarxa de distribució Can Rosell poble.  

5. Aprovar el retorn de fiança  dipositada de les obres d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 

carrer Comte de Lavern, núm. 47 del nucli de Lavern, segons llicència  expedient núm. 125 /2014. 

6. Contractar el servei de connexió d’una instal·lació de reg i ressituar un projector de vídeo a l’escola 

Montcau. 

7. Contractar el subministrament de cinta d’abalisament per senyalització.  

8. Contractar l’adjudicació i direcció de l’obra dels treballs de manteniment de la franja contra 

incendis de la Urb. Can Rossell 

9. Contractar l’adjudicació del manteniment de la franja contra incendis de la urbanització de Can 

Rossell. 

10. Concedir llicència d’obres de construcció de porxo exterior al carrer de Joan Casanovas Maristany 

, núm. 18-22 del Polígon Industrial Can Bas a raó de l’expedient 18/2019  

11. Contractar el servei de lloguer d’un trepant i broca corona per a fer un forat al sostre necessari 

per a poder fer les connexions de desguàs previstes de l’edifici de les oficines de l’ajuntament de Subirats.  

12. Aprovar la direcció d’obres i coordinació de seguretat  de la segona fase del projecte de 

“pavimentació d’àrea o camp esportiu, i zona de contenidors de residus amb graderia annexa, a la 

Urbanització de Can Rossell”. 

13. Aprovar l’acceptació  del recurs del catàleg de Serveis de Diputació de Barcelona consistent en el 

Fons de Prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI)”. 

14. Contractar l'obra addicional de renovació de la conducció d'impulsió entre el dipòsit d'Els Casots 

i el dipòsit de Can Rosell. 

15. Concedir llicència d’obres de moviment de terres al polígon 57 parcel.la 2  a prop de la  Bardera a 

raó de l’expedient núm. 5/2019 

16. Contractar la destrucció de l’increment detectat d’arxivadors de documentació de l’arxiu de 

l’Ajuntament de Subirats. 

17. Assignar un complement de productivitat al treballador senyor J.S.A.  

18. Assignar un complement de productivitats al treballador senyor J.G.F. 



 

 

19. Acceptació concessió ajut complementari per a la garantia del benestar social 2019 de la Diputació 

de Barcelona. 

20. Acceptació concessió recursos en l'àmbit benestar social de la Diputació de Barcelona. 

21. Aprovació conveni de col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf i els 

ajuntaments adherits al Pla Comarcal de Drogues de l'Alt Penedès Efecte-D 2019-2023. 

22. Autorització per transcorre pel Municipi de Subirtat part d'una cursa que realitza al Municipi del 

Pla del Penedès. 

23. Calendari de preinscripció, matriculació i barems llars d'infants curs 2019-2020. 

24. Targeta aparcament R.M.G. 

25. Concessió subvenció obres pagament a compte Ateneu Ordalenc. 

26. Concessió subvenció obres revisió CCR Can Rossell. 

27. Contractació campanya de publicitat especial turisme. 

28. Contractació compra destructor de paper consultori d'Ordal. 

29. Contractació compra maleta didàctica del paleontòleg per a la visita turística del jaciment 

Paleontològic. 

30. Contractació de serveis de catalogació i conservació preventiva de material paleontològic.  

31. Contractació del subministrament d'un SAI. 

32. Contractació dinamitzador d'aula d'estudi per Casablanca entre el 9 de gener i el 10 d'abril de 

2019. 

33. Contractació dinamitzador d'aula d'estudi per Casablanca entre el 24 d'abril i el 26 de juny de 

2019. 

34. Contractació compra de 750 unitats de gots en col·laboració amb l'entitat Juvenil Ordalencament.  

35. Targeta aparcament J.J.B.G. 

36. Contractació obertura en extensió de la zona del jaciment Ibèric del Puig del Cocodril.  

37. Convocatòria ajuts escolars curs 2019-20. 

38. Convocatòria subvencions arranjaments llars i ajudes tècniques 2019. 

39. Convocatòria subvencions practica esportiva 2019-20. 

40. Convocatòria subvencions transport centre de dia 2019. 

41. Proposta vacances 2019 treballadora municipal N.Z.M. 

 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.  Aprovar conveni amb l’ajuntament de Sant Sadurní D’anoia I Codorniu, S.A., en relació a l’ús compartit 

de l’estació de bombeig d’aigües residuals situada al polígon industrial Molí del Racó.  

S2. Concedir llicència d'obra per a la construcció de magatzem agrícola a Can Milà de la Roca raó exp. 111-

2018 



 

 

S3. Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 1er trimestre de 2019 per part de la Pedrera de l’Ordal, 

S.L. 


