
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 17 D’ABRIL DE 2019 

 

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 3 d’abril de 2019. 

2. Contractar el subministrament de roba d’estiu de la Brigada municipal. 

3. Contractar el subministrament de material per tanques a la via pública. 

4. Contractar el servei de manteniment del braç articulat i eines manuals de sega. 

5. Contractar el subministrament de senyals per a la via pública per indicar la prohibició d’ abandonament 

de deixalles  de forma incontrolada. 

6. Contractar el subministrament de material de l’office de l’ajuntament, microones per les dependències de 

la brigada municipal i panys per quadres d’enllumenat.  

7. Contractar les obres d’arranjament  del camí del Torrent del Tro. 

8. Contractar l’arranjament de porta del mòdul de la deixalleria municipal, consistent en la col·locació i 

ajustament de porta. 

9. Contractar el servei de manteniment de l’escola de Lavern i modificació instal·lació de lampisteria per a la 

construcció de boxes d’assaig. 

10. Contractar el subministrament de clor per les piscines municipals. 

11. Contractar el servei de desembossament de la xarxa interior de sanejament de l’ajuntament. 

12. Contractar el subministrament de plantes per al nucli de Ca l’Avi. 

13. Contractar el manteniment de programes  de pressupostos, certificació i seguretat econòmic i bancs de 

preus. 

14. Aprovar la certificació única de millora de la pavimentació dels carrers de Ca l’Avi. 

15. Aprovar la certificació segona i última de les obres del Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió 

de la zona esportiva d’Ordal. 

16. Contractar l’arranjament del tancat de fusta per a la recollida de poda a la Urbanització Can Rossell. 

17. Contractar la redacció del plec de condicions tècniques del servei de manteniment de l’enllumenat públic. 

18. Ajut social JM R R. 

19. Ajut social JM R R. 

20. Aportació Consorci Promoció Turística de l'Alt Penedès. 

21. Contractació adquisició amplificador de veu per visites guiades a l'exterior. 

22. Contractació adquisició flors festa Subirats en flor. 

23. Contractació manteniment sistema de seguretat per a l'Oficina de Turisme de Subirats. 

24. Contractació refrigeri caminada Aplec del Pa i l'Empenta. 

25. Contractació reportatge audiovisual esdeveniments Oficina de Turisme de Subirats. 

26. Ajut Puntual APC. 

27. Ajut Puntual RCG. 

28. Aprovació oferta places lliures llars d'infants curs 2019-2020. 

29. Autorització formació treballadors. 

30. Autorització per a la celebració d'un correfoc a Can Cartró. 

31. Autorització per a la celebració d'un correfoc a Can Rossell. 



 

 

32. Autorització per a la celebració d'una trobada de dracs a Lavern. 

33. Concessió Subvenció 2019 Turó Salud Mental. 

34. Concessió Subvenció a la Comissió de Reis de Lavern. 

35. Concessió subvenció a la Comissió de Reis d'Ordal. 

36. Concessió subvenció a l'Associació Can Rossell urb. per la festa major. 

37. Concessió subvenció al Patronat Familiar dels Casots per la festa major. 

38. Contractació compra fornet elèctric pels tallers de cuina del Subijove d'Ordal i Sant Pau d'Ordal. 

39. Contractació compra  impressora consultori Sant Pau d'Ordal. 

40. Contractació de la impressió de sobres amb la nova imatge corporativa del Municipi. 

41. Contractació del lloguer de 25 carpes 3X3m per la Festa del Medi Ambient. 

42. Contractació desbrossament i neteja de la zona del jaciment Ibèric del Puig del Cocodril. 

43. Contractació servei de neteja del Museu del CESUB del Pago. 

44. Contractació servei vigilància i prevenció de la salut. 

45. Contractar la publicació dels anuncis publicitaris per la Festa del Medi Ambient 2019. 

46. Conveni i subvenció 2019 Ampert. 

47.  Hores Extres Festa Gent Gran. 

48. Proposta Vacances Personal Ajuntament 2019. 

49. Resolució convocatòria borsa de treball oficials electricistes. 

50. Sistema alarmes. 

51. Subvenció hipoteca Ateneu Agrícola de Lavern 2016. 

52. Reducció jornada laboral treballadora Elisabet Rodriguez. 

 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.  Contractació del lloguer d’una carpa per la Festa Major de Can Cartró. 

S2. Sol·licitud d’autorització d’usos i obres provisionals per a instal·lació de planta de generació d'energia solar 

fotovoltaica en un terreny situat al costat del restaurant Sol i Vi , S.L poligon 51 parcel.la 20 de Subirats, a raó 

de l’expedient núm. 38/2019. 

S3. Atorgar un ajut puntual escolar a la familia Belkacem. 

S4. Pròrroga contracte treball Núria Baldrís. 

 


