
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 8 DE GENER DE 2020 

 

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 18  de desembre  de 2019.(AQUEST PUNT RESTA DAMUNT 

LA TAULA). 

2. Tancar i arxivar l'expedient de requeriment de neteja abocament residus parcel·la sòl no urbanitzable. 

3. Tancar i arxivar l'expedient de requeriment de neteja abocament residus parcel·la sòl no urbanitzable. 

4. Acceptar 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. 

5. Acceptar 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. 

6. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció de pista americana a la 

Festa Major de Sant Pau d’Ordal. 

7. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció de llits elàstics a la Festa 

Major de Sant Pau d’Ordal. 

8. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció de carrusel volador a la 

Festa Major de Sant Pau d’Ordal. 

9. Aprovar el retorn de fiança dipositada de reforma de dos habitatges al carrer Sant Pau , núm.3 del nucli 

de Sant Pau d’Ordal a raó de l’expedient núm. 109-2016. 

10. Concedir llicència per formació d’un camí particular  en sòl no urbanitzable a raó de l’exp. 85-2019. 

11. Aprovar la certificació segona de les obres de Urbanització de la Plaça Nova de Lavern i vials adjacents. 

12. Contractar el subministrament de calefactors pels vestidors del camp de futbol i zona esportiva de Sant 

Pau d’Ordal. 

13. Contractar el subministrament d’un cartell d’acer per a instal·lar a Lavern. 

14. Donar per complertes les consideracions de la CTUB en relació al projecte d’actuació específica 

d’urbanització de la Muntanya Rodona. 

15. Donar de baixa l’activitat d’elaboració i venda de pa i pastisseria al nucli de Lavern a raó de l’exp. 32-

2019. 

16. Adherir-se al “Compromís pel Riu Inclusiu. Per al desenvolupament sostenible del territori mitjançant 

l’empoderament de les persones amb risc d’exclusió social”. (AQUEST PUNT ES RETIRA DE L’ORDRE DEL 

DIA). 

17. Autoritzar la realització d’un curs a diverses educadores de les llars d’infants.  

18. Autoritzar  la realització d’un curs a la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament.  

19. Aprovar la modificació de la resolució dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinades 

a gent gran i persones discapacitades aprovada per la junta de govern del dia 27 de novembre. 

20. Donar compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la subvenció anual a l’Agrupació de Defensa 

Forestal de Subirats corresponent a l’anualitat 2019. 

21.   Donar compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la subvenció a l’AMPA de l’escola Subirats de 

Lavern corresponent al curs escolar 2018-2019. 

22.   Donar compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la subvenció a la colla de gegants de Can 

Batista corresponent a l’anualitat 2019. 



 

 

23.   Donar compte a la Junta de Govern Local de la concessió de la part restant de la subvenció anual del 

Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi per obres 2019. 

24.    Contractar el subministrament d’un conversor USB a VGA per al projector de la Sala de Plens a l’empresa 

Redman TH, S.L.(AQUEST PUNT ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA). 

25. Contractar el subministrament d’un dispositiu d’enrutament amb VPN per donar accés al servidor a 

l’oficina de Turisme a l’empresa Redman TH, S.L. 

26. Contractar el subministrament d’una càmera Canon PSG9 amb bossa, disc dur i bateria extra per a 

utilització en els actes organitzats per l’Ajuntament a l’empresa David Suriá Zariño (Prix 349).(AQUEST 

PUNT ES RETRA DE L’ORDRE DEL DIA). 

27. Proposar l’acceptació de la cessió d’ús d’una paret mitgera amb finalitats publicitàries. 

28. Resoldre  la sol·licitud de devolució de la garantia del contracte de neteja d'edificis municipals. 

29. Donar compte de l'informe de valoració econòmica i global del Subirats Tasta'l 2019. 

30. Aprovar la quota del curs 2019-2020 de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. 

31. Autoritzar el retorn de la part proporcional de la quota de material escolar de la llar d’infants l’Esquirol 

de Sant Pau d’Ordal. 

32. Contractar la presentació del El Periple i BSO en directe pel proper dia 18 de gener. 

 

 

 

Sobrevinguts: 

 

         S1.  Contractar la redacció de memòria valorada per  sol.licitar subvenció pel tractament  de la franja contra 

incendis de la Urb. de Casablanca. 

 

S2. Aprovar l’acceptació i sol·licitar l’ajut destinat al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i els nuclis 

de població afectats per la llei 5/2003 i acceptar els compromisos corresponents per a la convocatòria actual 

(2020). 

S3. Contractar el servei d’auxiliar durant uns dies a la llar d’infants d’Ordal. 

 

S4. Aprovar del document de col.laboració amb Fundesplai pel camp de treball 2020.  

                                                  

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


