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

DEL DIA 12 DE SETEMBRE 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 25 de juliol de 2018 

2. Concedir llicència municipal d’obres per a l’ampliació d’habitatge entre mitgeres al 

carrer Sant Jordi, número 14 del nucli d’Ordal per raó de l’expedient núm. 77/2018. 

3. Concedir llicència municipal d’obres de rehabilitació parcial d’edifici a la Masia de 

Can  Mata del Racó del nucli de Sant Pau d’Ordal per raó de l’expedient núm. 

71/2018. 

4. Concedir llicència municipal d’obres de rehabilitació d’habitatge unifamiliar al carrer 

Dels Rocs, s/n, Casa rural de Cal Piula, del nucli de Lavern per raó de l’expedient núm. 

37/2018. 

5. Aprovar la devolució de la taxa de connexió al clavegueram abonada per raó de les 

obres de remunta d’habitatge sobre garatge existent al carrer Els Casots, 6 del nucli de 

Els Casots, expedient 89/2016 

6. Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de la brigada de l’Ajuntament 

7. Contractar el servei d’anàlisi de control periòdic fisicoquímic de les piscines de Sant Pau 

d’Ordal i d’Ordal. 

8. Contractar les obres d’arranjament del carrer al costat de la Masia Can Puig de Can 

Rossell 

9. Contractar el servei de direcció d’obra de la reforma  de l’edifici de l’Ajuntament de 

Subirats per a ampliació de l’arxiu municipal. 

10. Contractar el servei d’aixecament topogràfic d’un tram del carrer Pau Ayxelà d’Ordal 

11. Contractar la redacció del projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat de les 

obres del projecte de repavimentació de carrers del poble de Ca l’Avi 

12. Aprovar la certificació primera de l’obra d’“Urbanització de l’estació de l’entorn de 

l’estació de Lavern, dins del projecte de creació d’un espai de benvinguda a Subirats i 

millores a l’oficina  de turisme  de l’estació vitivinícola de Subirats” 

13. Aprovar la certificació tercera i última de l’obra de pavimentació amb gespa artificial i 

adequació de l’entorn del camp de  futbol de Can Cartró 

14. Contractar el servei de reparació i substitució de peces dels elements de les zones 

infantils de Subirats 

15. Esmenar el punt 23 de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2018  

16. Concedir llicència municipal d’obres de construcció d’habitatge plurifamiliar entre 

mitgeres al carrer del Sol, número 35 del nucli  d’Ordal, per raó de l’expedient núm. 

78/2018. 

17. Contractar l’adquisició de 24 sacs del pinso “Multimix en sacs de 18kg” per a la colònia 

de gats de la Muntanya Rodona. 

18. Concedir llicència municipal d’obres per a treballs de manteniment i reparació a la 

zona d’edificacions situades al costat de la rectoria del Castell de Subirats a raó de 

l’expedient núm. 83/2018. 

19. Concedir llicència municipal d’obres de reforma i millora de la Masia de Can Bas a raó 

de l’expedient núm. 44/2018. 



20. Modificar la llicència  municipal d’obres de construcció d’una nau Industrial a raó de 

l’expedient núm. 127/2017. 

21. Aprovar definitivament el Projecte constructiu de reurbanització de la travessera 

urbana BV-2428 ant, tram 2, entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i el tram 5 entre el PK 1+969 i 

el PK 2+200 A Sant Pau d’Ordal al TM de Subirats 

22. Aprovar el retorn de fiança dipositada com a garantia de les obres reforma i ampliació 

d'habitatge al carrer de Can Cartró a raó de l'expedient 92-2015 (RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

23. Contractar els treballs de retirada de jardinera i refer la vorera just davant el local dels 

Joves d’Ordal  

24. Concedir llicència municipal de terraplenat de la parcel.la  6 d’equipaments  del 

Polígon Industrial Lavernó a raó de l’expedient núm. 73/2018. 

25. Aprovació l’expedient de contractació de les obres de “Renovació traçat xarxa Can 

Rossell Poble” 

26. Aprovar la contractació de les obres de millores de l’enllumenat del camp de futbol de 

Can Cartró 

27. Aprovar la contractació de la redacció del projecte de distribució d’aigua a Ca l’Avi, 

Can Cartró, Can Bas i Corral del Mestre, des del dipòsit de les Parellades, la direcció de 

les obres i la coordinació de seguretat i salut de la mateixa 

28. Aprovar la contractació de les obres de substitució dels projectors de l’enllumenat del 

camp de futbol de Sant Pau d’Ordal per projectors de led 

29. Acceptar la pre-inscripció a la llar d’infants municipal l’Esquirol de l’alumna L.S.G. 

30. Aprovar el retorn a LA Sra. E.M.O. de la quota abonada en concepte de matrícula a la 

llar d’infants l’Esquirol del seu fill M.C.M. 

31. Concedir a la treballadora M.R.A. un ajut social per la compra de vidres d’ ulleres 

graduades 

32. Autoritzar la realització de la 1ª Cursa d’orientació SUBIRATS el dia 23 de setembre de 

2018  

33. Aprovar el manual d’identitat visual de l’Ajuntament de Subirats 

34. Atorgar el duplicat de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 

discapacitat a la Sra. M.A.R.S. 

35. Aprovar efectuar una col·laboració econòmica al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament i a l’Associació solidària amb el Sàhara 

36. Aprovar contractar dins l’activitat d’estimulació cognitiva per a la gent gran de 

Subirats, quinze sessions d’increment de capacitats mentals 

37. Aprovar contractar un servei d’autocar per al servei de mobilitat en la Jornada 

d’Intercanvi de la gent gran de Subirats al municipi de Calldetenes 

38. Atorgar un ajut puntual a la Sra. J.L.L. 

39. Aprovar contractar el subministrament d’una impressora per substituir la malmesa al 

departament de comunicació 

40. Concedir un ajut econòmic al Grup Excursionista Sant Pau GECASP 

41. Aprovar la devolució a la Sra. C.M.M. de l’import corresponent a una setmana de 

menjador del casal d’estiu 2018 

42. Atorgar la subvenció a l’AMPA de l’escola Montcau corresponent al curs 2017/2018 

43. Contractar un servei d’atenció psicològica per a les famílies amb infants/adolescents  



44. Contractar el subministrament d’un joc de porteries de futbol sala per a la pista 

poliesportiva de Lavern 

45. Contractar el servei d’una dinamitzadora per dur a terme el projecte Apropa’t a la 

Diversitat, des de l’1 de juliol del 2018 al 31 de desembre de 2018 

46. Contractar el servei de retirada de la làpida-escultura de la Sra. Dolors Vendrell existent 

en el cementiri d’Ordal, restauració i nova col·locació  

 

SOBREVINGUTS 

S1. Atorgar part de la subvenció corresponent a l’exercici 2018 a l’entitat Centre Cultural i 

Recreatiu de Ca l’Avi 

 

S2. Concedir un ajut econòmic a l’Ateneu de Lavern-colla del drac Masellot 

 

S3. Contractar el servei de reparació de manteniment de l’enllumenat públic  

 

S4. Acceptar la renuncia a l’execució de les obres de drenatge del terreny de la plaça de 

l’Ateneu de Lavern  

 

S5. Contractar la redacció del projecte bàsic i d’execució per a la instal.lació d’un 

ascensor exterior a la passarel.la d’Ordal 

 

S6. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de realització de col·lector i millora 

traçat i desguàs carrer Sant Jordi d’Ordal 

 

S7.Contractar les obres d’ampliació i reforma de l’arxiu municipal 

 

S8. Contractar l’adquisició de  senyals viàries i miralls per diversos carrers de la 

Urbanització Casablanca 

 

S9. Contractar l’adquisició i col·locació de cartells reglamentaris zones infantils de Subirats 

 

 

 

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

 

 


