
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per 

unanimitat, els següents acords: 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 30 d’octubre de 2019. 

2. Contractar el servei de renovació de la xarxa de distribució d’aigua a l’escola de Lavern. 

3. Contractar les obres de moviments de terra per a la integració paisatgista del Polígon industrial de 

Can Bas. 

4. Contractar el subministrament de senyalització vertical per l’aparcament de l’església d’Ordal i el 

carrer que hi llinda i terminals de bandes reductores de velocitat.  

5. Contractar el subministrament de focus per enllumenat Castell de Subirats. 

6. Contractar el subministrament i instal·lació elèctrica interior dels boxes d’assaig, consistent en la 

col·locació de 6 panels led al sostre, interruptors i canal perimetral amb 8 preses d’endoll c/ box. 

7. Aprovar hores extres per la feina durant la jornada dels actes de la diada Llum i llibertat del dia 30 

de setembre de 2019. 

8. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de rehabilitació amb afectació estructural al carrer 

Pere Grau, núm.18 del nucli de Lavern a raó de l’expedient núm.31/2016 i 105/2017. 

9. Aprovació definitiva del Projecte tècnic per a la construcció de pèrgola i urbanització de l'entorn de 

l'oficina de Turisme de Subirats. 

10. Contractar el subministrament  de la fabricació d’armari metàl·lic per al transport de cadires i taules 

municipals  ( segona unitat). 

11. Contractar el subministrament de panels de fusta per a tancats d’àrees de contenidors .  

12. Contractar el servei de tractament de fitosanitari per combatre la processionària del pi a diverses 

zones d’Ordal. 

13. Contractar el subministrament de adhesius per la recollida de brossa de porta a porta  del municipi 

de Subirats. 

14. Contractar  el subministrament de  cantimplores de vidre reutilitzable pel personal de 

l’Ajuntament. 

15. Aprovar la rectificació d’una de les condicions de llicència d’obres a raó de l’expedient núm.46/2015. 

16. Autorització ocupació via pública per estacionar vehicle amb informació d’actius procedents de 

Sareb. 

17. Atorgar una gratificació a la secretària-interventora substituta M.B.B. per serveis extraordinaris. 

18. Contractar el servei de manteniment de les pàgines web Subirats.cat i Turismesubirats.cat. 

19. Contractar el subministrament d’una taula semi el.líptica per al despatx dels/les regidors/es. 

20. Contractar diversos serveis i subministraments per al Subirats Tasta’l. 



 

 

21. Aprovar les bases del procés participatiu per a l’elaboració del calendari de l’any 2020. 

22. Aprovar prorrogar el contracte del servei de socorrisme per a les piscines municipals de Subirats per 

a la temporada d’estiu 2020. 

23. Retornar a l’arrendatària de la piscina municipal d’Ordal i del bar ubicat dins la mateixa instal.lació 

durant les temporades de bany d’estiu 2018 i 2019, la fiança per finalització del contracte. 

24. Contractar el servei d’autocar per al desplaçament de la sortida a Port Aventura  organitzada pel 

Servei de Joventut. 

 

SOBREVINGUTS: 

S1. Aprovar la formalització del conveni entre l’Ajuntament de Subirats i l’Ajuntament de Vilafranca del 

penedès per a la celebració del Subirats Tasta’l. 

S2. Aprovar l’enquesta amb la ciutadania en relació amb la Plaça de l’1 d’Octubre. 

S3. Abonar una bestreta a la treballadora P.G.S. 

 

 

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


