
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE DESEMBRE 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 11  de desembre  de 2019. 

2. Concedir llicència d’obres de reforma d’habitatge i tancament de porxo exterior al carrer de la 

Figuera, núm.6 del nucli d’Ordal a raó de l’expedient núm. 46/2019. 

3. Esmena del punt 4 de la JGL de data 20 de novembre de 2019 i el Decret 504-2019. 

4. Requerir esmena de deficiències detectades a l’obra de reforma de l’oficina de turisme de l’estació 

de Lavern. 

5. Requerir esmena de deficiències detectades a l’obra de formació de vestidors i lavabos al hub de 

bicicletes de l’estació de Lavern. 

6. Contractar el servei d’obertura de rasa per substitució funcional d’un tram de 45 ml. xarxa d’aigua de 

l’estació de Lavern. 

7. Contractar el servei de reparació de la caldera de biomassa de l’escola Montcau. 

8. Aprovar les hores extres per la feina per treure fang dels accessos a Muntanya Rodona i cementiri 

d’Ordal. 

9. Contractar l’obra de millora de la zona verda del carrer de Can Rovira del TM de Subirats. 

10. Contractar el subministrament i instal·lació  de feines de fusteria de la reforma de l'escola Sant Jordi 

de Sant Pau d'Ordal segons proposta de bany adaptat autoritzada pel departament d’Ensenyament. 

11. Contractar les obres de la reforma de l'escola Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal segons proposta de 

bany adaptat autoritzada pel departament d’Ensenyament. 

12. Contractar el subministrament de malla antigerminant per l’arranjament de la zona verda del Polígon 

de Lavernó. 

13. Contractar el servei de revisió periòdica de manteniment , canvi de fars anteriors i canvi de neumàtics 

anteriors del tractor New Holland TL100A. 

14. Contractar el servei de reparació de sistema d’enllumenat del camió 9093DNH de la Brigada 

municipal. 

15. Contractar el servei de reparació de sistema hidràulic de la grua del camió grua 2428HBT de la 

Brigada municipal. 

16. Contractar l’obra de millora puntuals en asfalt i formigó en vials municipals situats a Can Rial, El Pago, 

carrer sota església d’Ordal, Ateneu d’Ordal i carrer de la Creu d’Ordal. 

17. Contractar l’obra de millora sistema de dentatge i substitució de brides de les tanques perimetrals 

de l’escola Subirats de Lavern. 

18. Contractar el subministrament d’un intèrfon amb brunzidor per l’escola Montcau. 



 

 

19. Contractar el subministrament de gasoil de calefacció tipus C per l’escola Subirats de Lavern, l’escola 

Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i llar d’infants de Sant Pau d’Ordal. 

20. Aprovar els serveis extraordinaris presentats pel vigilant municipal. 

21. Contractar el subministrament de llibres per treballar la igualtat de gènere a les escoles del municipi. 

22. Contractar el subministrament de quatre carpes blanques amb el logotip de l’Ajuntament de 

Subirats. 

23. Contractar el servei de renovació anual del domini Turismesubirats.cat. 

24. Contractar el subministrament de material divers per a les llars d’infants. 

25. Aprovar la planificació de les sessions de la Junta de Govern i del Ple per al 2020. 

 

 

Sobrevinguts: 

 

S1. Contractar el subministrament de 4 punts de llum al Polígon Lavernó. 

S2. Contractar el subministrament d’ 1 punt de llum al Polígon Lavernó. 

S3. Contractar el servei d’ instal·lació de punt de llum al Polígon Can Bas. 
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