
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 6 DE MARÇ 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 20 de febrer de 2019.  

2. Tancament expedient núm. 131/2010 de llicència d’obres majors de construcció i ús de camp de 

vol de coloms ubicat a la parcel·la del polígon 25 al TM de Subirats .  

3. Realització d’ intervencions al barri de La Guàrdia del nucli de Sant Pau d’Ordal.  (RESTA DAMUNT 

LA TAULA) 

4. Tancament expedient d’activitat de fabricació de cintes i cadenes transportadores ubicada al 

Polígon Industrial Can Bas. 

5. Tancament expedient d’activitat de fabricació tèxtil ubicada  al carrer Can Bosch del Polígon Noya 

Lavernó. 

6. Tancament expedient d’activitat de magatzem de productes ceràmics ubicada  al carrer A del 

Polígon de Can Bas. 

7. Tancament expedient d’activitat de garatge privat ubicat  a l carrer Sant Jaume, 3-5 del nucli de Ca 

l’Avi. 

8. Tancament expedient d’activitat de taller de reparació de maquinària  agrícola, forja i soldadura 

a la Masia de Can Bas del nucli de Lavern. 

9. Tancament expedient d’activitat de cogeneració termoelèctrica  al Polígon Industrial Noya 

Lavernó. 

10. Tancament expedient d’activitat d’instal·lació d’una infraestructura de telecomunicacions a la 

plataforma del TGV al nucli de Lavern. 

11. Tancament expedient d’activitat d’emmagatzematge i comerç a l’engròs de tot t ipus d’articles de 

regal ubicada al carrer A, 6-8 del Polígon Industrial  Can Bas. 

12. Tancament expedient d’activitat de fabricació de fibra de polipropilè al Polígon Industrial  Noya 

Lavernó. 

13. Tancament expedient d’activitat de fabricació de filats al Polígon Industrial  Noya Lavernó.  

14. Tancament expedient d’activitat de pastura d’animals domèstics en parcel·les controlades a la 

Finca del Castell de Subirats al nucli dels Casots. 

15. Tancament expedient d’activitat de camp de vol de coloms a la parcel·la 5 del polígon 25 al TM de 

Subirats. 

16. Tancament expedient d’activitat de camp de granja de conills de la parcel·la 2 del Corral del  

Mestre. 

17. Tancament expedient d’activitat d’aparcament privat ubicat  al carrer del Transformador, 6 del 

nucli de Sant Pau d’Ordal. 



 

 

18. Aprovació dels comptes de CASSA taxa depuradora 4art trimestre any 2018. 

19. Aprovació dels comptes de CASSA corresponents als cànon de nova connexió cinquè i sisè 

bimestre any 2018. 

20. Aprovació dels comptes de CASSA corresponents a la recaptació de la taxa de clavegueram de 

l’any 2018. 

21. Canvi de titularitat de l'activitat d’elaboració de cava i criança de vins en D.O. ubicada a la Masia 

Cal Maristany.  

22. Canvi de titularitat de l'activitat d’allotjament rural en masoveria ubicada a la Maisa Can Vidal de 

la Costa. 

23. Finalització i arxiu de l’expedient d’activitat de magatzem logístic ubicat al Polígon Industrial de 

Can Bosch. 

24. Aprovar el Pla de desplegament de la xarxes de fibra òptica al Polígon Industrial de Can Bas 

presentat per Xarxes de Telecomunicacions Alternatives. 

25. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut i l’inici de les obres de construcció del col·lector i millora del 

traçat i desguàs al carrer Sant Jordi d’Ordal. 

26. Contractar el subministrament de maquina per ensulfatar i polvoritzar “Honda CPH 100”  

27. Contractar el servei de  destrucció certificada puntual de documentació d’arxiu de l’Ajuntament 

de Subirats 

28. Contractar el servei per al manteniment anual de zones infantils del municipi ( 18 àrees de jocs).  

29. Contractar el servei  de recollida d’amiant  

30. Contractar el servei de sega d’herbes a diferents punt del municipi de Subirats. 

31. Contractar el subministrament de cantimplores d’aigua reutilitzables  

32. Concedir modificació de llicència per la construcció d’una caseta traster, cobert exterior i 

tancament parcial de parcel·la a raó de l’expedient núm. 101/2018. (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

33. Aprovació inicial del projecte executiu de les obres de reforç estructural del sostre de l’arxiu 

municipal de l’Ajuntament de  Subirats. 

34. Concedir llicència d’obres de moviment de terres al polígon 29 parcel.la 5 a prop de Ca l’Avi a raó 

de l’expedient núm.102/2018. 

35. Aprovar el retorn de fiança  dipositada de les obres de reforma d’una cuina i lavabo, a la Masia  

Ca les Viudes  segons llicència núm. 4/2018. 

36. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar 

entre mitgeres segons llicència núm. 20/2017. 

37. Contractar el servei de substitució i desplaçament d’una columna d’enllumenat públic danyada 

per un vehicle al nucli de la Muntanya Rodona. 

38. Contractar el servei d’instal·lació elèctrica a la parcel·la municipal del dipòsit d’Ordal.  

39. Contractar el servei de renovació de la xarxa de distribució d’aigua de les canonades interiors de 

la caseta d’aigües del nucli de Cantallops. 

40. Contractar el servei d’ instal·lació de punt de llum al polígon de Can Bas.  



 

 

41. Concedir llicència de segregació i agrupació finques corresponents al polígon cadastral 35, 

parcel·la 18. 

42. Finalitzar i arxivar expedient de llicència de segregació d’uns terrenys situats al sector del Molí del 

Racó. 

43. Concedir llicència d’obres de moviment de terres al polígon 17 parcel.la 47 a prop del Maset a raó 

de l’expedient núm.8/2019 i arxivar l’ expedient núm.124/2017.  

44. Contractar el subministrament de pintura plàstica blanca   mate per estoc . 

45. Contractar la instal·lació de  baranes laterals per a la pista poliesportiva de Sant Pau d’Ordal  

46.  Bestreta treballador J.S.A. 

47. Adquisició d'un quadre a títol gratuït de l'artista Conxita Edo. 

48. Ajut Puntual CAG. 

49. Concessió subvenció per obres Ateneu Ordalenc anualitat 2019. 

50. Concessió subvenció per obres Centre Recreatiu Can Rossell anualitat 2018-2019. 

51. Contractació compra brides per senyalització i cartells via pública.  

52. Contractació compra de material per la secció femenina de  bàsquet de Subirats. 

53. Contractació compra d'Objectes escultòrics i d’il·lustracions.  

54. Contractació compra d'un disc dur HD per al servidor. 

55. Contractació compra gàbia emmagatzematge camp de gespa municipal de Sant Pau d'Ordal. 

56. Contractació d'activitat de gimnàstica per a la Gent Gran pels diversos nuclis de Subirats.  

57. Contractació dos serveis d'autocar per a diverses activitats de les llars d'infants municipals.  

58. Contractació d'un pack de cent hores pel servei de manteniment informàtic. 

59. Contractació servei de guiatge extern per les passejades per la terra del Préssec d'Ordal.  

60. Contractació serveis d'una cuinera professional per un taller de Sushi per als joves d'Ordal i Sant 

Pau d'Ordal. 

61. Duplicat targeta aparcament Antonio Garcia Gamez. 

62. Hores extraordinàries treballadora P.G. 

63. Licitació contractació servei socorrisme piscines. 

64. Subvencions entitats esportives'19. 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.  Adjudicar el contracte del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram del terme municipal de 

subirats. 

S2. Proposta vacances Francesc Perea Sabate any 2019 

S3. Contractar l’obra d’execució de tancaments, extradossats i falsos sostres acústics dels boxes d’assaig 

de l’edifici Rafecas 

S4. Contractar el servei especialitzat  en detecció de fuites d’aigua de la piscina municipal d’ordal.  



 

 

S5. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció, per concurs, per a la constitució d’una borsa 

de treball d’oficials electricistes  

S6. Conformitat segregació escola sant jordi de la ZER subirats 


