
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 17 DE JULIOL 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 de juliol de 2019. 

2. Contractar el servei de reparació de la nevera industrial del bar de la piscina d’Ordal. 

3. Contractar el servei de manteniment d’eines manuals de sega de la Brigada municipal. 

4. Contractar el subministrament i col·locació de pedres per tallar carrer sense sortida a la Urbanització 

Casablanca. 

5. Aprovar hores extres cobertura acte de presentació del Festival música a les Vinyes. 

6. Contractar el subministrament de material per manteniment en escoles. 

7. Esmenar l’import de la contractació de la redacció del projecte d'enderroc i excavació en finca situada 

al costat de l’Ateneu Agrícola del nucli de Lavern. 

8. Contractar el servei de substitució de la bomba dosificadora pel reductor de la piscina gran de Sant 

Pau d’Ordal. 

9. Iniciar l'expedient per a instal·lació antena per telefonia mòbil a raó de l'exp. 50-2019. RESTA SOBRE 

LA TAULA. 

10. Concedir llicència d'obertura de rasa per instal·lació tub a raó de l'exp. 62-2019. 

11. Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 2n trimestre de 2019 per part de la Pedrera d’Ordal, 

S.L. 

12. Contractar el subministrament de compres de pintura sense pressupost previ per a feines de pintura 

de la Brigada municipal. 

13. Contractar el subministrament de gasolina i oli per abastiment de les eines mecàniques de la Brigada 

municipal. 

14. Contractar el subministrament i col·locació d’un mòdul prefabricat per us de vestidor del camp de 

futbol de Sant Pau d’Ordal. 

15. Contractar el subministrament i col·locació d’una bomba de recirculació a la piscina de Sant Pau 

d’Ordal. 

16. Contractar el servei de manteniment d’eines manuals de sega i generador de la Brigada municipal. 

17. Contractar el subministrament i col·locació de dues vàlvules per a la piscina petita de Sant Pau d’Ordal. 

18. Contractar el servei d’ampliació de la intervenció prevista per a la substitució de tram de xarxa de 

clavegueram del carrer Hostal de la Garça de la Urbanització de Can Rosell. 

19. Contractar el subministrament i col·locació de diferents elements a l’escola Subirats del nucli de 

Lavern. 

20. Adjudicar el contracte de les obres de la 1ªfase del projecte executiu de la Plaça Nova de Lavern i vials 

adjacents. 

21. Aprovar l’expedient de contractació del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l’enllumenat 

públic municipal de Subirats. 

22. Acceptar la preinscripció de l’alumne M.S.R. a la llar d’infants municipal de Sant Pau d’Ordal, per al curs 

2019-2020. 



 

 

23. Acceptar la preinscripció de l’alumne V.C.B. a la llar d’infants municipal de Sant Pau d’Ordal, per al curs 

2019-2020. 

24. Aprovar la contractació del subministrament de rams de flors i trofeus per als guanyadors de la 1ª volta 

ciclista al Penedès i aprovar, si s’escau, l’atorgament d’un ajut econòmic. 

25. Aprovar la devolució de l’import pagat de més en concepte d’inscripció al curset de natació de la seva 

filla a I.R.E. 

26. Aprovar la devolució de l’import pagat de més en concepte d’inscripció al curset de natació d’ I.O.R. i 

K.A.L. 

27. Aprovar la contractació del servei de socorrisme per al dia 27 de juliol per la celebració d’un correaigua 

organitzat per l’Associació Ordalencament a la piscina municipal d’Ordal. 

28. Autoritzar al Club Orientació Catalunya a passar pel terme municipal de Subirats durant el transcurs 

de la “Rogaine Muntanyes d’Ordal – Cursa d’Orientació Gelida” el dia 29 de setembre. 

29. Atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a A.P.C. 

30. Atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a J.V.V. 

31. Atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a R.R.C. 

32. Aprovar la contractació del servei d’atenció psicològica a famílies. 

33. Aprovar prorrogar el contracte de treball de la Sra. N.B.F. 

34. Modificar l’ajut de transport adaptat atorgat a C.D.C.M. 

35. Aprovar la concessió de la subvenció sol·licitada a l’entitat ACTUA, SCCL. 

36. Contractar un servei de campanya de ràdio conjunta per a la promoció d’esdeveniments i fires 

importants del municipi i de la comarca. 

37. Contractar el subministrament del sopar dels músics participants en el Festival de música a les vinyes. 

38. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Confraria del Cava Sant Sadurní i l’Ajuntament de Subirats. 

39. Aprovar l’abonament d’una bestreta a un treballador municipal. 

40. Aprovar el canvi de dates del conveni de col·laboració amb la cooperativa d’iniciativa social ACTUA SCCL 

per a la realització de pràctiques a l’Ajuntament d’un dels tres joves que les realitzaran. 

41. Aprovar la liquidació corresponent al conveni establert amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès pel 

servei de transport escolar no obligatori, curs 2018-2019. 

42. Aprovar la concessió de la subvenció nominativa corresponent a l’exercici 2019 a l’Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont, 

43. Autoritzar el pagament de les quotes del PTT per al curs 2018/2019, a la Mancomunitat de Municipis 

de l’Alt Penedès. 

44. Aprovar la revisió de la subvenció atorgada al Patronat Familiar de Subirats, a l’exercici de 2019. 

45. Aprovar la concessió dels ajuts individuals pel transport escolar no obligatori per als estudiants del 

municipi pel curs 2018-2019. 

S1.    Contractar l'obra de millora de la pavimentació de la pista poliesportiva del nucli d’Ordal, que inclou la 

pista de joc i la zona exterior. 


