
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 13 DE MAIG 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 29 d’abril de 2020. 

2. Donar per complertes les condicions imposades a la concessió de la llicència d’obres en sòl no 

urbanitzable per l’execució de la 1a fase de construcció d’un celler d’elaboració de vins a raó de 

l’exp. 20/2019. 

3. Sol·licitar informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la 

llicència de segregació de finques a raó de l’exp. 11/2019. 

4. Contractar el servei de redacció dels estudis previs per l’ordenació del SUDr-3 “Eixample Lavern”. 

5. Contractar el servei de canvi de neumàtics de la furgoneta 1871JBG i reparació elèctrica del recicla 

mòbil. 

6. Contractar el subministrament i col·locació de dues reixes metàl·liques esmaltades en blanc per les 

finestres de Pb de l’edifici de les antigues escoles de Sant Pau d’Ordal. 

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

bàsicament relacionat amb les instal.lacions que du a terme la brigada municipal. 

8. Donar per complertes les condicions imposades en l’aprovació definitiva del nou text del “Projecte 

d’urbanització Can Ràfols”. 

9. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació a l’àmbit de Can Ràfols. 

10. Contractar el servei de disseny d’un cartell en planxa d’acer que es situaria a l’entrada del carrer 

Ponent de Sant Pau d’Ordal. 

11. Aprovar l'adhesió al Conveni per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió 

forestal estratègica. 

12. Contractar el subministrament i col·locació de manetes per porta d’entrada del consultori de 

Lavern. 

13. Contractar les obres de millora de l’entrada del camí de Can Sala. 

14. Contractar el servei de reparació de campana extractora avariada de l’habitatge social situat al 

C/Sant Isidre Solsona, 20 1r d’Ordal. 

15. Contractar el servei d’adequació de les piscines d’Ordal i de Sant Pau d’Ordal, per la seva posada 

en funcionament per la temporada d’estiu. 

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

bàsicament relacionat amb la maquinària manual que utilitza diàriament la brigada municipal. 

17. Contractar el subministrament de 10 mampares protectores amb peus de metacrilat pels 

despatxos municipals. 

18. Contractar el subministrament de senyalització vertical segons les mancances detectades en 

diferents punts del municipi. 



 

 

19. Aprovar la contractació del subministrament de materials per prevenir el Covid-19. 

20. Aprovar la contractació d’ un servei d’assessorament per les llars d’infants. 

21. Aprovar la contractació del subministrament d’un escàner. 

22. Aprovar la contractació del servei de renovació anual de l’aplicació de gestió del cementiri 

municipal de Sant Pau d’Ordal. 

23. Aprovar la contractació del servei de tractament antilliscant de la zona d’accés a la pista 

poliesportiva d’Ordal. 

24. Aprovar la contractació del subministrament de xarxes de futbol 7 per a les porteries del camp 

de gespa municipal de Sant Pau d’Ordal. 

25. Aprovar la proposta de vacances pel 2020 del personal de l’Ajuntament. 

26. Concedir una subvenció extraordinària al Centre Cultural de Can Cartró per a la creació dels 

gegants de Can Cartró. 

27. Concedir una subvenció a l’AMPA de l’escola Montcau per l’equipament de la cuina de l’escola. 

28. Concedir una subvenció extraordinària a l’Agrupació Folklòrica Gegants d’Ordal per a la reparació 

dels gegants. 

29. Contractar el servei de manteniment per fer la posada a punt de dinou àrees de jocs  infantils de 

Subirats. 

 

Sobrevinguts: 

S1- Contractar el subministrament del vehicle Nissan Juke degut a l’acabament del renting. 

S2- Contractar el servei de l’ assegurança del vehicle Nissan Juke degut a l’acabament del renting. 

S3- Contractar el subministrament d’un portàtil i TV per la sala de juntes per gestionar videoconferències. 

S4- Contractar el subministrament per a la reposició de l’arbrat per a la travessera de Sant Pau d’Ordal. 

S5- Aprovar la certificació única de les obres de “Reparació del pont de maons sobre el torrent de Can Batlle, 

al camí de Can Batista a Sant Pere de Lavern”. 

S6- Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública per a la reserva de 40 m2 en forma de quatre 

contenidors situats al carrer de les Oliveres del Polígon Industrial Can Bas. 
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