
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 4 DE SETEMBRE 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 31 de juliol de 2019. 

2. Aprovar la liquidació del fons de reposició 2n trimestre de la gestió del servei d'aigua. 

3. Aprovar la certificació segona i última de les obres de construcció de col·lector i millora del traçat i 

desguàs al carrer Sant Jordi d’Ordal. 

4. Aprovar la finalització de les obres de construcció de col·lector i millora del traçat i desguàs al carrer Sant 

Jordi d’Ordal. 

5. Contractar les obres de construcció d’una vorera de formigó a l’ampliació del carrer Sant Jordi d’Ordal. 

6. Contractar el servei de pintat dels habitatges socials d’Ordal. 

7. Concedir llicencia d’obres d’obertura de rasa i estesa d’un tram de cable subterrani per la vorera al carrer 

Dels Roures, núm. 82 de la Urb. Casablanca a raó de l’expedient núm. 81/2017. 

8. Aprovar la devolució de l’impost per no execució de les obres de reforma interior de cuina, bany i 

obertura de finestra en la façana al carrer Pau Xic, núm. 14 del nucli de Can Cartró a raó de l’expedient 

80/2018. 

9. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de la “primera fase de la Nova Plaça de Lavern i vials 

adjacents” 

10. Aprovació definitiva de “Modificació de la delimitació del pla de millora urbana PMU-16 “Casablanca-

Oest-Accés”. 

11. Aprovació inicial del projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’edifici de 

l’Ajuntament de Subirats. 

12.  Aprovar l’inici del procediment d’ocupació directa d’uns terrenys d’ús públic situat al sector del PMU-16 

“Casablanca Oest-Accés”. 

13. Contractar el subministrament de tira led per l’office de l’ajuntament de Subirats. 

14. Contractar el subministrament i col·locació de porta d’acer pel vestidor del camp de futbol de Can Cartró. 

15.  Contractar el subministrament i col·locació de tanca metàl·lica de seguretat sobre muret de formigó 

armat situat al carrer Plaça Església del nucli d’Ordal. 

16. Contractar el subministrament de la fabricació d’armari metàl·lic per al transport de cadires i taules 

municipals. 

17. Aprovar hores extres Festival Música a Les Vinyes. 

18. Aprovar hores extres de sega d’herbes de diferents punts del Territori. 

19. Contractar el subministrament d’ etiquetes adhesives( plaques senyalització d’obres) per a obres 

sotmeses a intervenció administrativa municipal. 

20. Concedir llicència de segregació i llicència de divisió horitzontal de l'edificació de la finca situada a la ctra. 

Barcelona, núm. 19 a raó de l'expedient núm. 65/2019. 

21. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres d'enderroc i manteniment de garatge en planta baixa 

al carrer Sota Casots, 20 dels Casots a raó de l'exp. 57/2018. 



 

 

22. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de moviment de terres al polígon 33 parcel.la 7 i 42 

a prop del  Maset de la Bardera, a raó de l’expedient núm.91/2016. 

23. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de construcció d’una piscina al carrer Montsant, 

núm.14 de la Urb. Casablanca, a raó de l’expedient núm. 25-2018. 

24. Concedir llicència de agregació- segregació de dues finques urbanes per a obtenció d’una tercera al 

carrer Montserrat, núm.3 i 4 i Sant Josep, 40-42 del nucli de Can Cartró a raó de l’expedient núm. 61/2019. 

(AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA.) 

25. Contractar el subministrament de bosses compostables per a la fracció orgànica de la recollida porta a 

porta del municipi de Subirats. 

26. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de moviment de terres al polígon 17 parcel.la 89 i 

Polígon 16 parcel.la 17 i 18 a prop de Can Rovira, a raó de l’expedient núm.14/2016. 

27. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de moviment de terres al polígon 46 parcel.la 25 i 28 

a prop de Can Vendrell de la Codina, a raó de l’expedient núm.90/2016. 

28. Aprovació inicial  de la separata de l’obra d’enllumenat públic i del projecte  “Projecte de rehabilitació de 

paviments i xarxa d’enllumenat al Polígon Can Bas, terme municipal de Subirats” 

29. Aprovar l’adhesió al conveni  de col·laboració entre l’associació de municipis catalans per a la recollida 

porta a porta i l’Ajuntament de Subirats per a la subscripció  d'un acord marc per al subministrament de 

bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la fracció orgànica. 

30. Aprovació de la certificació parcial de les obres de “ Millora de la instal·lació d’enllumenat públic de la 

Urbanització de Can Rossell, substitució de cable”. 

31. Aprovació inicial del projecte de “Connexió xarxes d’aigua Les Tarumbes ( El Pla del Penedès)- Ca l’Avi” 

32. Contractar el servei de manteniment de control de plagues del municipi de Subirats ( àrea de Salut 

Pública). 

33. Contractar el subministrament de menjar per a la colònia de gats de la muntanya Rodona. 

34. Contractar l’actuació musical del grup Niu (Duet) per a la trobada de Pedra Seca Sense Fronteres que se 

celebrarà el diumenge 6 d’octubre de 2019. 

35. Contractar el servei de gimnàstica per a la gent gran per als mesos de setembre a desembre de 2019. 

36. Autoritzar la realització de la 9ª edició de la Cursa les Caves de Lavern Subirats de 5 km i 10 km i la 5ª edició 

de la cursa de muntanya “Serralats” i la 3ª caminada de muntanya d’11 km, el diumenge 3 de novembre de 

2019. 

37. Aprovar retornar la taxa pagada per canvi de titularitat de concessió del nínxol número 286 al Sr. F.V.M., per 

duplicitat. 

38. Contractar la realització de set elements turístics (enofites) de la ruta cultural del Mirador. 

39. Contractar el servei de reparació de desperfectes a la gespa del camp municipal de Sant Pau d’Ordal. 

40. Deixar sense efecte la contractació dels serveis d’una cuinera professional per a la realització d’un taller 

de sushi per a joves d’Ordal i Sant Pau d’Ordal. 

41. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès per seguir disposant d’un 

dinamitzador esportiu, des del mes de setembre de 2019 i fins al mes de juliol de 2020. 

42. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a la Sra. M.S.B. 

43. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat al Sr.M.A.M.G. 

44. Aprovar l’increment de la quota mensual del preu públic a la Sra. R.C.P. per a l’ús de l’habitatge social, a 

partir del mes d’agost. 



 

 

Aprovar la creació d’un fitxer de dades de caràcter personal relatiu al sistema de localització que es 

preveu instal·lar als telèfons mòbils dels membres de la brigada municipal. (AQUEST PUNT DE L’ORDRE 

DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA). 

45. Concedir a la treballadora Y.O.S. un ajut social per la compra de plantilles. 

46. Concedir a la treballadora LL.U.G. un ajut social per la compra d’ulleres. 

S1. Aprovar la certificació primera de les obres “reurbanització de la travessera urbana bv -2428ant, tram 

2 entre el pk 1+725 i el pk 1+875, i el tram 5 entre el pk 1+969 i el pk 2+200 a sant pau d’ordal al tm de 

Subirats”. 

S2. Contractar el subministrament, en modalitat de renting, de tres vehicles de serveis municipals per 

un període d’ 1 any. 

S3. Contractar les obres de pavimentació de cruïlla del carrer glorieta i santa digna de Casablanca amb 

formigó hm-25 armat amb fibres de e=15cm, amb acabat respallat. 

 

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

 


