
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 5 DE JUNY 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 22  de maig de 2019. 

2. Contractar el servei de substitució dels vidres de les parades de bus i el plafó informatiu de la urbanització 

de Can Rosell.  

3. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de vial i zona verda a l’àmbit PAU-14 carrer Dr. Bofill. 

4. Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació específica núm. 14 carrer Dr. 

Bofill. 

5. Contractar el servei de pintar la porta i les reixes de ferro al hub de bicicletes de l’estació vitivinícola de 

Lavern.  

6. Aprovació inicial de “Modificació de la delimitació del Pla de millora urbana PMU-16 “Casablanca-Oest-

Accés”.  

7. Contractar el servei de reparació del braç articulat de la desbrossadora de la Brigada Municipal. 

8. Contractar el servei de substitució de vidre armat de la porta del castell de Subirats.   

9. Aprovar el preu contradictori de les obres de construcció de col·lector i millora del traçat i desguàs al carrer 

Sant Jordi d’Ordal.  

10. Contractar el subministrament de pintura per pintar les humitats dels habitatges socials d’Ordal.  

11. Aprovar la segregació i agrupació de les finques afectades per la urbanització de la Plaça Nova de Lavern.  

12. Contractar el subministrament de plaques de senyalització de varis carrers dels nuclis del municipi de 

Subirats.  

13. Contractar  la redacció de l’avantprojecte d’adequació del local situat sota l’escenari del Centre Agrícola de 

Sant Pau d’Ordal.  

14. Aprovar el retorn de fiança dipositada de l’expedient de contractació d’obra d’adequació d’habitatge social 

a la planta baixa d’un edifici municipal situat al carrer Mossèn Isidre Solsona núm. 20 d’Ordal a raó de 

l’expedient 4.31/2016, per l’adjudicatari DP2 Global Service, S.L. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

15. Contractar el servei d’excavació i reblert de rasa per reparació a la xarxa de sanejament de la urbanització 

Can Rosell.  

16. Contractar el servei de manteniment anual dels equips de PCI, subministrament i col·locació de nous 

extintors en equipaments municipals. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

17. Contractar el servei de tractament antilliscant sobre superfície de formigó a la piscina d’Ordal.  

18. Aprovar la certificació tercera i última de les obres de reforma de la instal·lació de baixa tensió de la zona 

esportiva d’Ordal.  

19. Contractar el servei d’inspecció de control d’instal·lació de baixa tensió de la zona esportiva d’Ordal.  

20. Contractar el servei de formació de paviments de formigó a l’estació de Lavern.  



 

 

21. Contractar el subministrament de material per a les piscines d’Ordal i Sant Pau d’Ordal.  

22. Contractar l’obra de reparació de flonjall davant la parada del bus del nucli de Can Rosell.  

23. Contractar les obres auxiliars de l’obra “Renovació de la conducció d’impulsió entre el dipòsit d’Els Casots 

i el dipòsit de Can Rosell.  

24. Autoritzar l’ entrada gratuïta mati a la piscina d'Ordal per a nenes i nens de l'escola Montcau d'Ordal.  

25. Autoritzar l’entrada gratuïta tarda a la piscina d'Ordal per a nenes i nens de l'escola Montcau d'Ordal.  

26. Concedir la Subvenció Centre Recreatiu Can Rossell Festa Major 2019.  

27. Concedir la Subvenció nominativa corresponent a Arqueovitis anualitats 2018 i 2019.  

28. Contractar la compra 400 gots compostables per activitat remuntada del riu.  

29. Contractar la compra material de neteja per al camp de treball Més enllà de la vinya el llegat de la pedra 

seca.  

30. Contractar la compra xandalls esportius per la U.E. Subirats. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

31. Contractar els cursets de natació i assegurança per les piscines de Sant Pau d'Ordal i Ordal estiu 2019.  

32. Contractar el servei de bus pels assistents al camp de treball. Mes enllà de la vinya, el llegat de la Pedra 

Seca.   

33. Contractar el servei de càtering pel casal d'estiu de les llars d'infants.   

34. Contractar el servei de càtering pels assistents al camp de treball Mes enllà de la vinya el llegat de la pedra 

seca.   

35. Contractar el servei de control arqueològic per a la creació del camí d’accés al Puig del Cocodril.  

36. Contractar el servei de visita a les Caves Llopart per part dels assistents al camp de treball. Mes enllà de 

la vinya, el llegat de la Pedra Seca.  

37. Contractar el desplaçament alumnes escoles de Subirats per a la 7a Trobada Multiesportiva.  

38. Aprovar les hores Extres tasques de sega extres.  

39. Aprovar la proposta Vacances Poble i dinamitzadora Gent Gran Ajuntament 2019.   

 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1. Contractar el servei de pintura de senyalització viària a l’aparcament de l’església, àrea contenidors i àrea 

exclusió aparcament del nucli d’Ordal i estació de Lavern. 

S2. Concessió de la subvenció nominativa corresponent a l’associació de veïns del barri Sant Joan de    

Casablanca per la festa major 2019. 

S3. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d'un inflable a la pista poliesportiva   

d'Ordal. 

 

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


