
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 6 DE FEBRER 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 23 de gener de 2019.  

2. Contractar el servei de reparació i manteniment del tractor New Holland TL100A  

3. Procedir a l’anul·lació de la llicència d’usos provisionals d’aparcament en un terreny situat al costat 

del Restaurant Mirador de les Caves per raó de l’expedient núm. 15/2016 . (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

4. Retornar l'aval bancari dipositat en concepte de garantia definitiva de les obres corresponents a 

l'execució de l'obra “Consolidació estructural bàsica de la Torre del Telègraf d'Ordal”. 

5. Contractar el subministrament, servei i col·locació en relació a unes millores de l'enllumenat del 

camp de futbol de Can Cartró (AD 220190000240). 

6. Contractar el subministrament, instal·lació i connexió d’un quadre general de distribució de la 

instal·lació elèctrica del camp de futbol de Can Cartró (AD 220190000239).  

7. Contractar el servei de trasllat del comptador elèctric existent a l'exterior del recinte del camp de 

futbol de Can Cartró (AD 220190000238). 

8. Requerir arranjaments al pou de bombeig i a l’enllumenat dels vestidors i lavabos del hub de 

bicicletes de l’estació de Lavern 

9. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de vial i zona verda a l'àmbit PAU-14 Carrer Dr. Bofill. 

10. Contractar el servei de tala de 9 pins a la Urbanització Casablanca. 

11. Contractar el servei de tala de 15 moreres i retirada de les restes vegetals generades a la 

Urbanització Casablanca. 

12. Modificar la liquidació de la llicència d’obra per a la reforma integral de l’edifici de la Masia de Can 

Ràfols situat al C/Pas de Piles, 1 de Can Bagues a raó de l’exp. Núm. 76/2018.  

13. Resoldre les al·legacions al Pla Parcial Urbanístic Sector SUDr-3 “Eixample Lavern”. 

14. Contractar el subministrament de maquina de desbrossar manual “ref.FS 560 C -EM Triturar 320-

2”. 

15. Contractar el servei d’un taller de sensibilització ambiental i de tinença responsable d’animals 

domèstics per la festa del Medi Ambient 2019. 

16. Contractar el subministrament D’UN split pel camp de futbol de Can Cartró i 2 allargs enrotllables 

per la brigada municipal. 

17. Contractar les obres de moviment de terres per formació de caixa de pavimentació a Can rovira i 

a L’estació de Lavern. 

18. Contractar les obres de drenatge parcial del terreny de la plaça de l’Ateneu de Lavern i 

arranjament d’humitats en mitgera d’edifici contigu.  



 

 

19. Esmenar la liquidació de la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció 

de caseta de tir a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal.  

20. Esmenar la liquidació de la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció 

de caseta d'ànecs a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal.  

21. Esmenar la liquidació de la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d'una caseta de 

llaminadures a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal. 

22. Contractar el subministrament de materials per a la substitució del porter automàtic de l’escola 

Subirats de Lavern. 

23. Contractar el subministrament de dues caixes de connexions de telecomunicacions a la sala de 

Plens de l’Ajuntament. 

24. Contractar el subministrament de material elèctric i d’il·luminació pel manteniment de 

l’enllumenat públic. 

25. Aprovar inicialment el projecte de xarxa de distribució d'aigua als nuclis de  Ca l'Avi, Can Cartró, 

Can Bas i Corral del Mestre des del dipòsit de les Parellades 

26. Concedir llicència municipal d’obres de moviment de terres del polígon 41 parcel.la 53 terrenys a 

prop de Can Vendrell de la Codina a raó de l’expedient núm. 3/2019. 

27. Concedir un ajut social a la treballadora A.CH.V. 

28. Aprovar la relació d’hores presentada pel Vigilat municipal. 

29. Aprovar l’abonament de l’import corresponent al 2019 a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 

d’acord amb el conveni de col·laboració per la prestació de serveis a persones emprenedores (NEXES).  

30. Acceptar la preinscripció de l’alumna Bruna Nache Parera a la llar d’infants municipal de Sant Pau 

d’Ordal. 

31. Atorgar un ajut puntual al Sr. RCHG. 

32. Concedir un ajut econòmic a la Colla del drac Masellot de l’Ateneu de Lavern corresponent a 

l’exercici 2019. 

33. Aprovar la contractació del servei de retransmissió de diferents partits del municipi de Subirats a 

la cadena comarcal Penedès Televisió. 

34. Aprovar la modificació de l’import del contracte del subministrament de canviador de nadons 

contractat en Junta de Govern de 5/12/2018. 

 

 

SOBREVINGUTS 

 

S.1. Esmena punt número 4  de la Junta de Govern Local de data 7.11.2018  

 

S.2. Contractar el subministrament  de l’equipament de roba per al sr. hlb de la brigada municipal ( línia 

subvenció prgc del ccap) per poder dur les tasques pròpies de la brigada municipal. 

 



 

 

S3. Adjudicar a la Fundació Parc Tecnològic del vi el contracte del servei tècnic d’anàlisi i validació varietats 

programa PECT  

 

S4. Aprovar l’expedient de contractació de la segona fase de les obres d’adequació de la zona comunitària 

de la Urbanització Can Rossell 


