
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 4 DE DESEMBRE 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 27  de novembre de 2019. 

2. Donar compte de l’escrit d’inscripció de la renovació de les persones encarregades del seu govern i 

administració de la Junta de Compensació de la Urbanització Muntanya Rodona. 

3. Contractar el subministrament i col·locació de rètol indicador de les normes d’ús de l’skateparc  . 

4. Contractar l’ obra d’actuació de neteja de fang a diversos camins municipals. 

5. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de reforma i adequació d’habitatges situats al 

carrer de Sant Pau, núm. 9 del nucli de Sant Pau d’Ordal a raó de l’expedient núm. 87/2018. 

6. Aprovar el retorn de fiança dipositada per les obres  d’obertura de rasa i estesa d’un tram de cable 

subterrani per la vorera i calçada situat al carrer Roures, núm.82 de la urb. Casablanca a raó de 

l’expedient núm. 81- 2017. 

7. Contractar el subministrament de petit material/compres ocasionals sense pressupost previ. 

8. Aprovar l’adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament elèctric. 

9. Aprovar la clàusula addicional quarta per a l’atenció primària  en els consultoris municipals, segons 

conveni establert entre l’Ajuntament de Subirats i el Servei Català de la Salut. 

10. Aprovar inicialment l’annex a les bases del conveni per al procediment de concessió de subvencions 

a les entitats esportives del municipi de Subirats per a l’exercici de 2020. 

11. Acceptar la preinscripció de l’alumne L.V.G. a la llar d’infants municipal l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal. 

12. Nomenar a les persones dels equips d’emergències de les oficines de l’Ajuntament. 

13. Aprovar la taxa del Consell Audiovisual de Catalunya de 2019 per a l’emissora de ràdio municipal 

Penedès FM Subirats. 

14. Contractar la creació de la primera fase de l’App Rutes de Subirats. 

15. Contractar el servei d’un tallerista per fer un taller de sushi al Subijove d’Ordal. 

16. Contractar el subministrament d’un armari per material de neteja per equipar el nou mòdul del camp 

de gespa municipal de Sant Pau d’Ordal. 

17. Contractar el subministrament  de discs nous per a la màquina de neteja de la pista poliesportiva 

d’Ordal. 

18. Aprovar l’atorgament de subvencions en matèria de cooperació i solidaritat. 

19. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats en l’organització del Subirats Tasta’l. 

20. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2019 a l’AMPA de l’escola Sant Jordi. 

21. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2019 a l’AMPA de l’escola Subirats. (RESTA DAMUNT 

LA TAULA) 

22. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2019 a l’Ateneu Agrícola de Lavern en concepte 

d’obres. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

23. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2019 a la Coral infantil de Lavern. (RESTA DAMUNT 

LA TAULA) 

24. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2019 al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi per la 

festa major. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 



 

 

25. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2019 a l’Ateneu Agrícola de Lavern per la festa 

major. 

26. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2019 al Grup de geganters d’Ordal. 

27. Atorgar la  subvenció corresponent a l’exercici del 2020 a la Comissió de reis de Sant Pau. (RESTA 

DAMUNT LA TAULA) 

28. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici del 2020 a la Comissió de reis d’Ordal. 

29. Contractar el subministrament d’un lector de targetes de signatura i un switch. 

30. Aprovar la utilització d’un sistema de geolocalització dels mòbils de la brigada. 

31. Aprovar la resolució de la sol.licitud de devolució de la garantia del contracte de neteja d’edificis 

municipals. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

32. Aprovar la resolució del contracte del servei tècnic del PECT Penedès sostenible i saludable. 

 

 

Sobrevinguts: 

 

S1. Aprovar la contractació de la impressió de les nadales de l’any 2019. 

S2. Contractar l’adquisició de productes per elaborar els lots nadalencs del personal que presta serveis a 

l’ajuntament de subirats. 

S3. Acord desestimació sobre petició ajornament o fraccionament de pagament llicència d’obres. 

S4. Contractar el subministrament d’agendes any 2020 per al personal de l’ajuntament. 

 

 

 

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


