
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 11 DE MARÇ 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 4 de març de 2020. 

2. Aprovar prèviament la llicència d’obres majors del projecte bàsic i execució de construcció de 

dues naus industrials en celler existent a raó de l’exp. 39-19. 

3. Aprovar novament i prèviament la llicència d’obres majors del projecte bàsic i d’execució de 

construcció de centre d’hípica a Cal Justino del nucli de Lavern a raó de l’exp. 64/18. 

4. Contractar el subministrament de combustible vehicles de la Brigada municipal. 

5. Modificar l'import de la liquidació de la llicència d'obra per formació de camí particular en sòl no 

urbanitzable a raó exp. 85-2019. 

6. Contractar el subministrament de roba i calçat per la brigada municipal. 

7. Contractar el servei de pintat de despatx de l’arxiu de l’ajuntament de Subirats. 

8. Contractar el subministrament de gasoil de calefacció tipus C per l’escola Subirats de Lavern, 

escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i llar d’infants de Sant Pau d’Ordal. 

9. Contractar el subministrament de lloguer de camió cistella per feines al municipi. 

10. Contractar el subministrament de plantes i adob per a la festa de l’arbre al parc del nucli d’Ordal. 

11. Contractar el servei de retirada d’arbres caiguts i tala d’arbres amb perill de caiguda al camí entre 

el Corral del Mestre i Ca l’Avi. 

12. Contractar el servei de tala de 2 roures al camí del Castell de Subirats al nucli Dels Casots. 

13. Contractar el servei de jocs gegants per la festa de Medi Ambient 2020. 

14. Contractar el subministrament de protectors de ferro per a l’arbrat de la travessera de Sant Pau 

d’Ordal.  

15. Contractar les obres d’arranjament i actuacions vinculades al Camí del Riu. 

16. Aprovar la certificació sisena de les obres de Reurbanització de la travessera urbana BV-2428 Sant 

Pau d'Ordal. 

17. Contractar les obres de formació de mur de tancament posterior de la deixalleria  municipal de 

Subirats. 

18. Contractar el servei de manteniment anual per l'any 2020, de 19 àrees de jocs infantils de 

Subirats. 

19. Aprovar la certificació setena de les obres de Reurbanització de la travessera urbana BV-2428 

Sant Pau d'Ordal. 

20. Aprovar la quota d’associat de la Federació de Municipis de Catalunya. 

21. Autoritzar diversos cursos a diferents treballadores municipals. 

22. Contractar diversos serveis per la sortida de la gent gran a la passió d’Olesa de Montserrat. 

23. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a M.LL.M.V. 

24. Autoritzar el canvi de concessió del nínxol 179 del cementiri municipal de Sant Pau d’Ordal. 

25. Aprovar dipositar el material arqueològic de els excavacions del Jaciment Ibèric a l’espai del Taller. 

 

 



 

 

Sobrevinguts: 

 

S1. Contractar la renovació d’un tram de la canonada de subministrament a Can Batista, en el creuament del 

pont del torrent de Can Batlle. 
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