
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 8 DE MAIG 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 17 d’abril de 2019. 

2. Contractar el subministrament de material elèctric (rellotge astronòmic) pel manteniment de l’enllumenat 

públic. 

3. Modificar l'import de la liquidació de la llicència d'obra per a la construcció de magatzem agrícola a Can 

Milà de la Roca raó exp. 111-2018. 

4. Reclamació pagament de la taxa de la llicència d'obra per a la construcció de bassa acumulació aigua a la 

finca de Can Vendrell de la Codina exp. 118-2017. 

5. Pròrroga contracte servei neteja viària municipal. 

6. Contractar les obres de substitució d’un tram de 7 ml del clavegueró de PVC de 160 que connecta al tram 

final de la xarxa de Can Rossell. 

7. Contractar el subministrament i col·locació de cortines  interiors en les finestres de la sala de consulta 

d’arxiu  municipal. 

8. Contractar el servei de manteniment de les piscines d’Ordal i les piscines de Sant Pau d’Ordal per la 

temporada de bany 2019. 

9. Contractar el subministrament de finestra acústica 43 db pels tancaments acústics practicables dels boxes 

d’assaig que s’estan duent a  l’equipament municipal situat al C Sant. 

10. Contractar el subministrament de 2 portes acústiques PAB 44-1 fulla amb visor circular de 400 mm pels 

tancaments acústics practicables dels boxes d’assaig. 

11. Contractar les obres l’execució de paviment de seguretat 1SBR+1EPDM als parcs infantils de Can Batista i 

Can l’Avi. 

12. Contractar el subministrament  de material d’estructura de pladur pels boxes d’assaig de l’equipament 

municipal denominat El Taller. 

13. Concedir pròrroga de llicència de moviment de terres al Polígon 65 parcel.la 14 a prop de Can Bas del 

municipi de Subirats a raó de l’expedient núm. 25/2016. 

14. Concedir la modificació no substancial d'ampliació de l’activitat d’elaboració, criança i embotellament de 

vins i caves situada a l’Avda. Barcelona, 24 del nucli El Pago. 

15. Concedir llicència d’obres de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Ginesta, núm. 4 de 

la Urbanització Muntanya Rodona a raó de l’expedient núm. 36/2019. 

16. Contractar el lloguer de dues cabines sanitàries KLYN BASIC pel Castell de Subirats. 

17. Aprovar l'expedient de contractació de les obres de la 1a fase de la plaça nova de Lavern i vials adjacents. 

18. Contractar el subministrament de 4 puntals de fusta per a la construcció d’un umbracle pel camp de treball  

participat per CIUDEB. 

19. Contractar el servei d’ampliació de potència i desplaçament de comptador a la pista esportiva d’Ordal. 

20. Contractar el servei de senyalització viària a l’estació de Lavern. 

21. Aprovar la certificació primera i última de les obres del Projecte de renovació impulsió dipòsit Casots Can 

Rosell fase 2-tram Can Rosell poble. 



 

 

22. Aprovar la certificació primera i última de les obres de trasllat de la canonada de subministrament al 

dipòsit del Polígon de Can Bas. 

23. Contractar l’ estudi del disseny i  logotip i fulletó Festival de Música a les Vinyes i fulletó del Mercat del 

Préssec d'Ordal 2019. 

24. Contractar l’organització del festival de Música a les Vinyes 2019. 

25. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mèrits pels plans d’ocupació municipals 2019. 

26. Aprovar un pagament a compte de la Subvenció nominativa concedida a l'Ateneu Ordalenc. 

27. Autoritzar el pas de la 12a Volta al Penedès en BTT 2019. 

28. Autoritzar permís naixement, compactació alletament i fons social treballadora Anna Creixell. 

29. Contractar un servei de neteja del Castell de Subirats. 

30. Contractar el subministrament d'una font d'aigua i el servei de neteja de dues fonts. 

31. Contractar el servei de manteniment de 100 hores a Redman. 

32. Contractar els treballs de direcció de les intervencions Arqueològiques al Jaciment del Pujol d'en Figueres. 

33. Hores extraordinàries jornades de portes obertes a les llars d'Infants municipals 2019. 

34. Hores extraordinàries Festa Sant Jordi Urbanització Casablanca. 

35. Subvenció Grup de Teatre la Companyia es Grata de Can Rossell 2019. 

36. Subvenció hipoteca Centre Agrícola de Sant Pau 2018. 

37. Subvenció obres CCR Can Rossell - pagament parcial. 

 

SOBREVINGUTS 

S1.  Adjudicar el contracte del servei de socorrisme de les dues piscines municipals de Subirats 

S2. Contractar les obres de muntatge i instal·lació de canonada en el tram del camí de l’ermita de Sant Joan 

de Salerm fins a la crta. De Ca l’Avi 

S3. Resoldre les al·legacions al projecte constructiu de reurbanització de la travessera urbana bv-242ant a 

Sant Pau d'Ordal 

 


