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

DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2018  

 

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 27 de juny de 2018 

2. Aprovar el retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia de reposició 
per les obres de desmuntatge i retirada de cable coaxial soterrat en un tram de 7,575 

km de la carretera N-340 per raó de l’expedient d’obres 33/2016 
3. Aprovar el retorn de la fiança dipositada com a garantia de les obres “Instal·lació 

de mòdul prefabricat per al servei de bicicletes dins del programa Tren del Xarel·lo. 
Senyalització. Renfe Subirats. Torrelavit” 

4. Contractar les obres d’instal·lació de neteja automatitzada del clavegueró 
d’aigües residuals de l’edifici d’oficines de l’Ajuntament 

5. Contractar l’adquisició de dos termos pels vestidors de la pista esportiva de Sant 
Pau d’Ordal 

6. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres de remunta d’habitatge 
sobre garatge existent al carrer Els Casots, 6 del nucli de Els Casots per raó de 

l’expedient 89/2016 
7. Aprovar el Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica de Lavern presentat 

per Telefònica de España S.A.U. 
8. Concedir llicència municipal d’obres per a la construcció d’una nau industrial al 

carrer Camí de Cal Font, número 11 del Polígon Industrial Lavernó per raó de 
l’expedient 21/2018 

9. Contractar l’adquisició de tanca galvanitzada i porta practicable i obres per a la 
seva instal·lació a l’àrea paleontològica 
10. Contractar la instal·lació d’una dutxa exterior per a la piscina de Sant Pau d’Ordal 
11. Contractar l’adquisició i instal·lació d’un termòstat de regulació i una vàlvula de 

retenció a la recirculació de A.C.S. per a la Llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal  
12. Contractar l’adquisició de 6 senyals per a vehicles per a l’accés nord a Sant Pau 

d’Ordal 
13. Contractar la neteja de vegetació d’un talús i d’una àrea on se situen instal·lacions 

de sanejament d’aigües residuals a Can Cartró 
14. Contractar l’adquisició de material per a l’estructura de fusta de la barana existent 
al Camí del Bosquet de Sant Pau d’Ordal 
15. Aprovar la certificació tercera i última de les obres de “Formació de vestidors i 

lavabos al hub de bicicletes de l’estació de Lavern” 
16. Registrar com a modificació no substancial la modificació produïda en el 

restaurant i l’hotel Sol i Vi deguda a l’ampliació de l’edifici per a la instal·lació d’un 
ascensor i la implantació de mesures per garantir l’accessibilitat per raó de l’expedient 

22/2016 
17. Aprovar la memòria corresponent al Concert de música tradicional occitana amb 

el grup Mirabèl a celebrar el dia 14 de juliol de 2018 
18. Aprovar la memòria corresponent al Concert d’havaneres amb el grup Mar endins 

a celebrar el dia 20 de juliol de 2018 



19. Aprovar la memòria corresponent al Concert de jazz a celebrar el dia 21 de juliol 

de 2018 a la plaça de la Torre al nucli de Torreramona 
20. Aprovar la memòria corresponent al Concert de jazz a celebrar el dia 28 de juliol 

de 2018 a la plaça de la Torre al nucli de Torreramona 
21. Autoritzar l’ocupació dels terrenys situats a la sortida del Centre Agrícola de Sant 
Pau d’Ordal cap a la plaça Subirats per a terrassa de bar (AQUEST PUNT DE L’ORDRE 
DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

22. Concedir llicència municipal d’obres per a l’enderroc parcial i manteniment de 
garatge al carrer Sota Casots, 20 del nucli d’Els Casots per raó de l’expedient 57/2018 

23. Concedir un ajut social a la treballadora R.N.P. 
24. Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de l’Ajuntament 

25. Atorgar un ajut puntual a J.LL. 
26. Atorgar un ajut puntual a G.L.P. 

27. Aprovar la contractació de diferents subministraments i serveis per a la celebració 
del Festival de Música a les Vinyes 

28. Aprovar la contractació del servei de campanya de ràdio 2018 
29. Aprovar la contractació d’una acció de promoció al Mercat del Préssec d’Ordal 

30. Contractar una actuació musical per al 13 de juliol a Can Cartró 
31. Atorgar un ajut econòmic a l’associació Subigran 

32. Acceptar la preinscripció de l’alumne G.C.C. per a la llar municipal d’infants de 
Sant Pau d’Ordal 

33. Aprovar la baixa de l’ajut de transport adaptat atorgat a I.R.B. 
34. Autoritzar al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi a ocupar la pista esportiva el 

dia 14 de juliol per a la celebració del sopar d’estiu 
35. Autoritzar a l’arrendatària de la piscina d’Ordal a ampliar l’horari de servei de bar 

el dia 14 de juliol i denegar l’ampliació de l’horari de música 
36. Contractar el subministrament de trofeus per a la celebració del 45è aniversari de 
la U.E. Sant Pau 
37. Contractar el subministrament de set cadires per a les oficines de l’Ajuntament 

38. Contractar el servei de vint-i-dues sessions d’increment de capacitats mentals per 
a la gent gran del municipi de Subirats 

39. Autoritzar la celebració d’un correfoc el dia 4 d’agost a Ordal amb motiu de la 
festa major 

40. Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de l’Ajuntament 
41. Contractar el programa informàtic DRAG per a la gestió de vigilància municipal 

 
 

 SOBREVINGUTS 
 

S1.- CONTRACTAR L’ADQUISICIÓ DE BIONES DE FUSTA I LA SEVA COL·LOCACIÓ PEL CAMÍ 
DE CAN MARISTANY 

 
S2.- CONTRACTAR L’ADQUISICIÓ DE BIONES DE FUSTA I LA SEVA COL·LOCACIÓ A 
L’ENTRADA AL REBATO 
 



S3.- CONTRACTAR L’ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE DOS FANALS FOTOVOLTAICS AL 

CAMÍ DE LES PARELLADES 
 

S4.- ACCEPTAR LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT AL 2ON TRIMESTRE DE 2018 
PER PART DE LA PEDRERA DE L’ORDAL, S.L. 
 
S5.- CONTRACTAR EL SERVEI DE MANTENIMENT SEMESTRAL DE LES ZONES INFANTILS DE 

SUBIRATS 
 

S6.- CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS PER L’ACTIVITAT DE BANY NOCTURN A LES 
PISICINES MUNICIPALS 

 
S7.- REINCORPORACIÓ A JORNADA COMPLERTA DE LA TREBALLADORA E.V.V 

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

 

 


