
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 12 DE FEBRER 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 5 de febrer de 2020. 

2. Contractar el servei de treballs de posada en funcionament de caldera ROTEX de la llar d’infants de Sant 

Pau d’Ordal. 

3. Iniciar l'expedient per a regularització d'infraestructura de telecomunicacions a raó de l'exp. 11/2020. 

4. Aprovar les hores extres per la feina per treure fang dels accessos a Muntanya Rodona i cementiri 

d’Ordal. 

5. Contractar el subministrament de 4 TM de pellet per abastir les sitges del sistema de calefacció de 

l’escola Montcau. 

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

Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal. 

7. Contractar les obres de condicionament d’una placeta a Casablanca, consistents en extracció de soques 

existents, aportació de terres i compactació, col·locació de malla antiarrels, acabat amb graves 

reciclades, i demolició de vorada per reposició. 

8. Contractar el servei de reparacions en el tractor New Holland TL100A, pala carregadora, toma de força, 

rodet desbrossador, transmissió i bateria. 

9. Contractar el subministrament de 16 panels led per substitució de les existents a les oficines municipals 

de l’Ajuntament de Subirats. 

10. Contractar el servei d’adequació dels lavabos de la segona planta, resultant de la formació de dos locals 

d’assaig a l’edifici el Taller. 

11. Contractar el servei de reparació de fuita d’aigua de la piscina d’Ordal amb formació d’escomesa 

provisional. 

12. Concedir llicència d'obres de construcció canalització de fibra òptica a raó de l’expedient núm. 117/2019. 

13. Contractar el servei de manteniment de programes de pressupostos, certificació i seguiment econòmic 

i bancs de preus. 

14. Contractar el servei de canvi i equilibrat de neumàtics anteriors del camió 2428HBT. 

15. Contractar el servei de direcció del projecte executiu i estudi de seguretat, direcció d’obra i coordinació 

de seguretat, tramitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica de  l’obra de reforma 

de l’habitatge de les antigues escoles de Can Rossell per destinar-lo a habitatge social. (Aquest punt de 

l’ordre del dia resta damunt la taula). 

16. Contractar el servei de formació de muret de rocalla per contenir el marge d’un camí municipal erosionat 

per les pluges a la continuació del C/Nou del nucli de Can Cartró. 

17. Contractar el subministrament d’asfalt en fred i morter de reparació Kleer-Kim. 

18. Contractar el servei de refer un mur de pedra seca a Torre Ramona; refer mur enrocat a les mateixes 

característiques formals que el mur preexistent. 

19. Contractar el subministrament de dos termo-acumuladors elèctrics de 25l.; un per oficina de turisme i 

un per l’aula del Pins de l’escola Subirats de Lavern. 

20. Contractar el subministrament de 2 polsadors elèctric  i 2 polsadors, per descàrrega de sanitaris del 

camp de futbol de Can Cartró. 



 

 

21. Contractar el subministrament i col·locació d’una vàlvula antiretorn i pinsà obreta amb tanca per la 

piscina de Sant Pau d’Ordal. 

22. Contractar el servei de busca i reparació de dues fuites d’aigua a l’estació de Lavern amb tub de polietilè 

i accessoris. 

23. Contractar el servei de feines de substitució de dos selenoides de les vàlvules de reg i eliminar selector 

elèctric reg-vestidors dels mòduls del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal. 

24. Contractar el servei de redacció de l’avantprojecte constructiu millora de l’enllaç de la BV-2429 al barri 

de Ca l’Almirall i del topogràfic de la zona afectada. 

25. Contractar el servei de revisió i reparacions calefacció escola Subirats de Lavern. 

26. Contractar el servei d’arranjament de bomba astralpool. 

27. Contractar el subministrament de passamans tractats per baranes de plaça de Can Batista i Ateneu de 

Lavern. 

28. Contractar el servei de formació de barana sobre al carrer del Forn de Vidre d’Ordal. 

29. Esmena del punt 19 de la Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2019. 

30. Contractar les obres de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’edifici de l’Ajuntament de Subirats. 

31. Acordar la conformitat i donar el vistiplau a l’aprovació de la maqueta del projecte d’itinerari de vianants 

a la BV-2428ant, trams 1 i 6, al nucli de Sant Pau d’Ordal. 

32. Contractar el subministrament de 3 detectors de moviment i dos mecanismes commutats, pel bany de 

l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal. 

33. Contractar el subministrament de plantes pel polígon de Can Bas i Sant Pau d’Ordal.  

34. Contractar el subministrament de petit material/compres ocasionals sense pressupost previ, 

bàsicament relacionat amb instal·lacions. 

35. Contractar el subministrament de compres de pintura sense pressupost previ. 

36. Aprovar els serveis extraordinaris presentats pel vigilant municipal. 

37. Aprovar l’abonament d’una bestreta. 

38. Atorgar un ajut social a E.G.V. 

39. Atorgar un ajut social a J.N.F. 

40. Atorgar un ajut puntual a la Sra. J.LL. 

41. Atorgar un ajut puntual a la Sra. C.A.G. 

42. Aprovar l’aportació econòmica corresponent al 2020 al Consorci de Promoció Turística Penedès. 

43. Aprovar el projecte de senyalització turística de les rutes enoculturals de Subirats. 

44. Aprovar la realització de la segona edició de la cursa de la dona a Subirats i la contractació de serveis i 

subministraments diversos. 

45. Aprovar la utilització d’un sistema de localització dels telefòns mòbils subministrats a personal de 

l’Ajuntament i a personal tècnic extern contractat. 

46. Aprovar la contractació del servei d’assistència tècnica i protecció per la web municipal.  

47. Aprovar la contractació d’un pack de cent hores de servei tècnic informàtic.  

48. Autoritzar a la treballadora A.S.G. a realitzar un curs. 

49. Autoritzar a la treballadora N.Z.M. a realitzar un curs. 

50. Aprovar  l’organigrama tècnic i administratiu i distribució de les tasques del personal de l’Ajuntament de 

Subirats. (Aquest punt de l’ordre del dia resta damunt la taula.) 

51. Aprovar, si escau, diversos procediments de sol·licituds relacionades amb la gestió del personal i els seus 

corresponents formularis. 

 



 

 

 

Sobrevinguts: 

S1 - Aprovar la sol.licitud de diverses subvencions i recursos dins el catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona de 2020. 

S2. Aprovació definitiva del nou text del “Projecte d’urbanització de Can Ràfols”.  
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