
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE 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 4 de setembre de 2019. 

2. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de construcció de porxo exterior al carrer de la 

Font, núm. 8 del nucli de Sant Pau d’Ordal a raó de l’expedient núm. 93/2018. 

3. Contractar el servei de retirada de fang del Pol. Can Bosch causats per les pluges del dia 27 de juliol 

de 2019. 

4. Contractar l’obra  d’excavació de sabates aïllades per al basament de l’estructura metàl·lica de la 

Plaça dels Casots. 

5. Aprovar les hores extres per la feina de separació per fraccions de material d’abocament incontrolat 

a la deixalleria municipal. 

6. Contractar el servei de desbrossada i neteja d’herbes dels Polígons Industrials de Subirats. 

7. Resoldre l’escrit de propostes en relació al projecte constructiu de reurbanització de la travessera 

urbana BV-242ANT a Sant Pau d’Ordal. 

(AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA.) 

8. Contractar el servei d’estassada, poda baixa i aclarida als vorals de l’accés al Polígon Industrial Molí 

del Racó. 

9. Aprovar gratificacions secretaria accidental juliol i agost 2019. 

10. Aprovar hores extres personal Ajuntament. 

11. Contractar publicitat, disseny i impressió material promocional Penedès 360 Challenge i Ruta Artistes 

de Subirats. 

12. Contractar visita guiada Torre-Ramona especial acte Cava Solidari 2019. 

13. Aprovar conveni pràctiques escola Aula Penedès. 

14. Aprovar la declaració de compromís amb la sostenibilitat. 

15. Autoritzar permís naixement, compactació alletament i fons social treballadora NA. 

16. Concedir subvencions beques material escolar curs 2019-2020. 

17. Concedir subvenció a l'Ateneu Ordalenc per la festa major 2019. 

18. Concedir subvenció Casal Can Batista per la festa major 2019. 

19. Contractar conferencia tècnica de construcció de pedra seca. 

20. Autoritzar reducció jornada YOS per cura de fill menor. 

S1.    Presentar al·legacions en relació al Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona. 

S2.    Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització Can Ràfols. 

S3.   Contractar les obres d’adjudicació d’actuacions  de Prevenció d’incendis forestals PPI 2019, consistents 

en l’arranjament de la xarxa de camins forestals del municipi de Subirats. 

S4.    Aprovació d'un pagament a compte de la Subvenció nominativa concedida a l'Ateneu Ordalenc. 

S5.    Contractar el servei de sega d’herbes de la zona verda del Polígon Industrial de Can Bosc. 

 

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


