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

DEL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2018  

 

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 21 de novembre de 2018 

2. Registrar l’activitat declarada d’habitatge turístic a Can Parellada, s/n del 

Corral del Mestre 

3. Donar resposta al tràmit d’audiència en relació a l’aprovació inicial del POUM 

presentat per l’Ajuntament del Pla del Penedès 

4. Contractar el servei de manteniment dels frens del camió de la brigada 

municipal Nissan Cabstar 2428 HTB 

5. Contractar l’arranjament de millora de diversos camins municipals. 

6. Contractar el servei de neteja del desguàs general de l’edifici de l’Ajuntament 

7. Contractar el subministrament de  1,50Tn de pellet per a abastiment de la 

caldera de calefacció de l’escola Montcau d’Ordal. 

8. Contractar el subministrament de canviador de nadons per instal·lar als serveis 

higiènics de la planta baixa de l’ajuntament. 

9. Contractar el suplement de biones de fusta  i la seva col·locació per a 

l’entrada del Rebato  

10.  Concedir la modificació de la llicència d’obres per reforma i ampliació 

d’edifici entre mitgeres i de divisió horitzontal de  l’edificació a raó de 

l’expedient núm. 46/2015. 

11. Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 2015.05-D01 de l'acord 

marc de subministrament d'energia elèctrica. 

12.  Proposta de serveis extraordinaris del vigilant municipal 

13.  Proposta de serveis extraordinaris del personal d’intervenció 

14.  Aprovar l’addenda econòmica al Conveni amb el CCAP per l'Escola de 

Música 

15.  Aprovar el Conveni amb el Dept. d'Interior Xarxa Rescat vigilant municipal 

16.  Aprovar el Conveni amb el CESUB sobre la cessió i gestió cultural del centre 

d'interpretació última defensa de Barcelona 

17.  Aprovar l'expedient de contractació del servei tècnic d'anàlisi i validació 

varietats programa PECT 

18.  Autoritzar l’ús de la pista poliesportiva d’Ordal 

19.  Autoritzar els serveis extraordinaris realitzats pel personal de l’Ajuntament en 

l’organització del Subirats Tasta'l 

20.  Contractar la connexió i el manteniment anual de l’alarma del local Subijove 

21.  Contractar el subministrament de material per a la llar d'infants Els Cargols 

22.  Contractar el subministrament d’una catifa antilliscant tpel  consultori Ordal 

23.  Contractar el subministrament de recanvis d’ortopèdia pel consultori d'Ordal 

24.  Contractar la impressió i subministrament d’un carnet identificatiu pel vigilant 

municipal 

25.  Contractar la renovació dels dominis turismesubirats  



26.  Contractar l'adquisició de caramels per la cavalcada de Reis 2019 

27.  Contractar l'adquisició de productes per elaborar lots nadalencs pel personal 

de l'Ajuntament de Subirats 

28.  Contractar l’adquisició de dues escales mida petita pel personal de 

l’Ajuntament 

29.  Contractar per a l'any 2019 una dinamitzadora dins el projecte Apropa't a la 

diversitat 

30.  Contractar per a l'any 2019 el servei d’un psicòleg per al grup d'ajuda mútua 

de Subirats 

31.  Contractar l'adquisició d'exemplars de la publicació Petita història de la 

Vegueria Penedès 

32.  Atorgar una subvenció al centre d'esplai els Cargols 2018 

 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.-  CONTRACTAR L’ADQUISICIÓ D’AGENDES PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

 

 

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

 

 


