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

DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2018  

 

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 5 de desembre de 2018. 

2. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una  

atracció de volador infantil a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal. 

3. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una  

atracció de chiqui park de boles a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal. 

4. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una  

atracció de llits elàstics a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal. 

5. Concedir llicència d’obra per a la reforma integral de l’edifici de la masia de 

Can Ràfols situat al carrer Pas de Piles, 1 de Can Bagues a raó de l’exp. núm. 

76/2018. 

6. Concedir llicència d’obres de reforma d’habitatge entre mitgeres al carrer 

de Can Batista, núm. 14 a raó de l’expedient núm.109/2018. 

7. Contractar el subministrament i instal·lació de plataforma amb dos armaris 

nous d’arxiu compacte i trasllat dels armaris existents al nou recinte destinat 

a arxiu municipal . 

8. Contractar el subministrament de gasoil C per a abastament de les calderes 

de calefacció de l’escola de Lavern, Sant Pau d’Ordal i la llar municipal de 

Sant Pau d’Ordal. 

9. Contractar el subministrament de pals de fusta per a reparacions i formació 

de tanques. 

10. Contractar les obres de rehabilitació del paviment de la pista poliesportiva 

de Sant Pau d’Ordal i enderroc de les tanques laterals existents. 

11. Aprovar el  retorn de la  fiança de les obres de construcció d’un celler 

d’elaboració, criança i embotellament de vins a raó de l’expedient 

3/2015.(RESTA DAMUNT LA TAULA) 

12. Contractar l’encàrrec d’acondicionament de despatx a la planta inferior 

del local social de la Urbanització Casablanca.  

13. Aprovar el retorn de la fiança de moviment de terres dipositada per les 

obres de moviment de terres situada al polígon 46 parcel.la 2 de Subirats a 

raó de l’expedient núm. 17/2017. 

14. Contractar el servei d'instal·lació nova derivació individual, col·locació i 

obra civil per fixació quadres llums del camp de futbol de Can Cartró. 

15. Aprovar el conveni de col·laboració intermunicipal entre Subirats i el Pla del 

Penedès per l'abastament d'aigua dels nuclis de Ca l'Avi i Can Cartró. 

16. Aprovar el  retorn de la  fiança de les obres al carrer Roures núm. 15 del la 

Urb. Casablanca a raó de l’expedient núm. 55/2018. 

17. Contractar el servei de disseny d’il·lustració científica i textos per els panells 

de l’àrea paleontològica dels Casots. 

18. Contractar el subministrament d’una pantalla d’ordinador i un lector de 

targeta. 



19. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès pel 

manteniment de ferm del camí de Can Batista a Sant Sadurní d’Anoia. 

20. Contractar el subministrament de material elèctric (làmpades i auxiliars) pel 

manteniment de l’enllumenat públic. 

21. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de millora dels carrers de 

Ca l’Avi. 

22. Contractar el subministrament de mobiliari per a la nova oficina de turisme 

de Subirats. 

23. Contractar el servei de degustacions de l’exercici de 2018 realitzades a la 

Confraria del Cava en la visita guiada Torre-Ramona, sorprenent i misteriosa, 

segons les condicions del conveni signat. 

24. Contractar un servei de reforç publicitari per al Turisme Subirats consistent en 

la creació i disseny de 4 nous Roll ups. 

25. Contractar la realització d’una placa per a l’edifici municipal de lloguer de 

les bicicletes a l’estació de tren. 

26. Contractar un taller de comunicació turística per a les instal·lacions de 

l’Oficina de Turisme. 

27. Contractar la realització de senyalització turística diversa. 

28. Contractar un taller de marxa nòrdica a Subirats. 

29. Contractar la realització de diverses plaques informatives per a la nova ruta 

dels artistes de Subirats. 

30. Contractar la campanya de publicitat en la guia turística Vegueria Penedès. 

31. Contractar el nou disseny del fulletó del Castell de Subirats. 

32. Atorgar un ajut puntual a C.A.G. 

33. Atorgar a la Comissió de Reis de Sant Pau la subvenció anual i una bestreta 

per a la festa de reis del gener de 2019. 

34. Atorgar un ajut a M.C.E. per a transport a centre de dia i hospital de dia.  

35. Atorgar un ajut a l’Associació de Diables de Sant Pau. 

36. Contractar el subministrament de material per al consultori municipal. 

37. Contractar els serveis per a la realització d’uns tallers per a famílies “Habilitats 

per créixer positivament”.(RESTA DAMUNT LA TAULA). 

38. Contractar el subministrament d’una impressora per a la llar d’infants 

l’Esquirol. 

39. Atorgar una targeta d’aparcament individual per a persones amb 

discapacitat a G.V.C. 

40. Concedir la subvenció nominativa corresponent a l’any 2017 i 2018 a 

l’Ateneu Ordalenc per a la realització d’obres. 

41. Atorgar un ajut puntual a A.P.C. 

42. Contractar el subministrament de vestuari i materials pel Vigilant municipal. 

43. Autoritzar la treballadora Yolanda Olivella per a realitzar el curs de Gestió 

patrimonial GPA. 

44. Aprovar l’atorgament de les beques per a la pràctica esportiva per a la 

temporada 2018/2019. 

45. Autoritzar a l’Ateneu Ordalenc per fer ús de la pista poliesportiva el 16 de 

desembre. 



46. Contractar l’elaboració del díptic informatiu sobre el servei de joventut de 

Subirats. 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1. ANUL.LAR I SOL.LICITAR LA BAIXA DEFINITIVA DEL PADRÓ D’ESCOMBRARIES EL REBUT DE 

LOCAL D’ÚS PRIVAT CORRESPONENT AL CARRER SANT PERE, 17 DE SANT PAU D’ORDAL. 

 

S2. APROVAR LA PREVISIÓ DE DESPESES PROVINENTS DE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ANEM 

AL TEATRE DEL CURS ESCOLAR 2018-2019. 

 

S3. CONTRACTAR EL SERVEI DE CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS SUPORTS PER FIXAR LA 

INFORMACIÓ QUE ES SITUARÀ A L’EXTERIOR DE LA ZONA PALENTOLÒGICA DELS CASOTS. 

 

S4. CONTRACTAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I LA 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA 

VALL AL NUCLI DE CANTALLOPS AL MUNICIPI DE SUBIRATS. 

 

S5. NOVA ADJUDICACIÓ, AL SEGON CLASSIFICAT, DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTOR I MILLORA DEL TRAÇAT I DESGUÀS AL CARRER SANT JORDI 

D’ORDAL. 

 

 

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

 

 


