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

DEL DIA 13 DE JUNY 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 30 de maig de 2018 

2.  Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres de Construcció d’un 

habitatge unifamiliar aïllat al carrer Dalia, 10 de la Urbanització Muntanya Rodona per 

raó de l’expedient 23/2015 (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

3.  Aprovar el retorn de la fiança dipositada per les obres de Reforma d’habitatge al 

carrer Sant Josep, 21 de Can Cartró per raó de l’expedient 84/2016 

4.  Concedir llicència municipal d’obres per a l’enderroc d’un habitatge aïllat, 

construcció i terraplenat de murs perimetrals de la parcel·la situada al carrer dels Roures, 

11 de la Urbanització Casablanca Nord per raó de l’expedient 24/2018 

5.  Aprovar el retorn de la fiança dipositada per les obres de realització de pas sota la   

carretera BV-2428 per raó de l’expedient 1/2016 

6. Contractar l’adquisició de vestuari pel personal destinat a la brigada municipal del 

pla d’ocupació 2018  

7. Contractar els treballs per a l’arranjament del terrat transitable del Subigran 

d’Ordal 

8. Contractar la realització de sis analítiques de control de les piscines municipals per 

a la temporada d’estiu 2018  

9. Contractar l’adquisició de 10 recanvis per als cistells dels skimmers i 10 recanvis per 

als filtres de les piscines municipals 

10. Contractar el servei de control i prevenció de la legionel·losi per a les instal·lacions 

municipals de Subirats 

11. Contractar el servei de confecció d’un estudi geotècnic per al Projecte 

d’ampliació de l’arxiu municipal de Subirats 

12. Contractar l’adquisició d’un palet d’asfalt en fred per a la brigada municipal 

13. Arxivar la sol·licitud de permís per a la instal·lació d’una caseta per a la venda de 

productes pirotècnics a l’explanada de la carretera N-340 a Ordal 

14. Aprovar el retorn de la fiança per obres de Connexió de clavegueram al celler de  

Ca l’Almirall per raó de l’expedient 108/2017 

15. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres de Reforma de l’edifici 

existent al carrer Can Rovira, 16 de Sant Pau d’Ordal per raó de l’expedient 52/2015 

16. Aprovar inicialment 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 

17. Contractar l’adquisició de 15 subjecta-contenidors per a contenidors de rebuig i 15 

subjecta-contenidors per a contenidors d’orgànica a instal·lar a la Urbanització 

Casablanca 

18. Contractar el servei de direcció d’obra dels treballs de manteniment de les franges 

contra-incendis de la Urbanització Muntanya Rodona, La Guàrdia i Ordal 

19. Contractar el servei de reparació de la desbrossadora de la brigada del Camí del 

Riu 



20. Contractar accions de promoció i publicitat per promocionar el 13è mercat del 

préssec d’Ordal 

21. Contractar el servei de personal tallerista per donar suport a la realització d’un 

taller adreçat a joves per la realització d’un mural a l’equipament juvenil Subijove 

d’Ordal 

22. Contractar el subministrament d’un berenar per a la gent gran per a la celebració 

del final de curs del taller d’estimulació cognitiva a Casablanca, els Casots, Can Rossell i 

Ordal 

23. Contractar el subministrament d’un berenar per a la gent gran per a la celebració 

del final de curs del taller d’estimulació cognitiva a Sant Pau d’Ordal 

24. Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de l’Ajuntament 

25. Atorgar el duplicat de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 

a favor de F.M.P. 

26. Autoritzar a l’Esplai els Cargols a accedir lliurament al camp de gespa de Sant Pau 

d’Ordal els dies sol.licitats, dins les activitats organitzades per al casal d’estiu 

27. Autoritzar a la Unió Esportiva Subirats a accedir lliurament al camp de gespa de 

Sant Pau d’Ordal els dies sol.licitats, dins les activitats organitzades per al campus d’estiu 

28. Autoritzar a l’adjudicatària de l’explotació del bar de la piscina d’Ordal per 

ampliar el servei de bar durant la revetlla de Sant Joan 

29. Autoritzar a l’adjudicatària de l’explotació del bar de la piscina de Sant Pau 

d’Ordal per ampliar l’horari de música del bar de la piscina per realitzar diferents 

activitats musicals diversos dies de la temporada 

30. Autoritzar a l’AMPA de l’escola el Montcau d’Ordal per accedir lliurament a la 

piscina municipal d’Ordal els dies sol.licitats 

31. Autoritzar a l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal per accedir lliurament a la 

piscina municipal de Sant Pau d’Ordal l’últim dia del curs escolar  

32. Autoritzar a l’escola el Montcau d’Ordal per accedir lliurament a la piscina 

municipal d’Ordal l’últim dia del curs escolar 

33. Autoritzar a l’esplai Els Cargols per accedir lliurament a la piscina municipal de Sant 

Pau d’Ordal diversos dies dins les activitats organitzades per al casal d’estiu 

34. Autoritzar la realització de l’activitat Mulla’t per l’esclerosi múltiple el dia 8 de juliol 

a les piscines municipals 

35. Acceptar les preinscripcions presentades per accedir a les Escoles Bressol de 

Subirats 

36. Abonar les despeses presentades pel vigilant municipal arrel de la seva assistència 

al curs de vigilants municipals a l’EPC a Mollet del Vallès  

 

 

ACORDS APROVATS:  

 

SOBREVINGUTS 

S1.- Llicència àrea territori (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

 

S2.- Contractar l’adquisició de dues columnes d’enllumenat i dues creuetes per al camp 

de futbol de Can Cartró 

 



S3.- Contractar el servei de desbrossada a diferents punts del municipi 

 

S4.- Contractar el servei de manteniment de la franja contra incendis de la Urbanització 

Muntanya Rodona, la Guàrdia i Ordal 

 

S5.- Abonar a les treballadores municipals de l’àrea d’intervenció un complement de 

productivitat puntual 

 

S6.- Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per la brigada d’obres de l’ajuntament 

 

S7.- Acceptar la comunicació prèvia d’activitat recreativa de caràcter extraordinari 

realitzada per Ateneu Agrícola Lavern i autoritzar-lo per utilitzar el camp de futbol, pista 

poliesportiva i vestidors de Lavern amb motiu de la celebració del Porrófest i festa jove de 

Lavern  

 

S8.- Autoritzar la celebració d’un correfoc i d’ una cercavila amb foc organitzat per 

l’Ateneu Agrícola de Lavern 

 

S9.- Aprovar la convocatòria i les bases d’adjudicació del dret d’ús dels dos habitatges 

dotacions la públics ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal, al municipi de 

Subirats 

 

S10.- Considerar la modificació produïda al restaurant i l’hotel sol i vi, amb motiu de la 

instal·lació d’un ascensor i la implantació de mesures per garantir l’accessibilitat com a 

modificació no substancial de les llicències existents per raó de l’expedient 22/2016 

 

 

 

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

 

 


