
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE FEBRER 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 6 de febrer de 2019.  

2. Donar d'alta l'activitat ubicada a Can Maristany del nucli de Lavern. 

3. Canvi titularitat i  baixa temporal de l'activitat de bar-restaurant ubicada al carrer Moreres, 2 de 

la Urbanització Casablanca. 

4. Proposta d’estudi alternatiu del traçat del quart cinturó al TM de Subirats.  

5. Contractar la redacció del projecte d’enderroc i excavació en finca situada al costat de l’Ateneu 

Agrícola del nucli de Lavern (AD 220190000416). 

6. Registrar l’activitat declarada d’habitatge turístic a la Masia de Can Julià al nucli de Lavern.  

7. Donar de baixa la taxa de clavegueram de l’habitatge ubicat al C/Sant Josep, 21 del nucli de Can 

Cartró. 

8. Contractar el servei de desembussada de clavegueram del Subijove i dels habitatges socials 

d’Ordal.(AD220190000434) 

9. Contractar el subministrament de vernís i fondo per pintar la caseta de la vinya dels nens.  

10. Contractar el subministrament i col·locació de passamà per l’escala de PB de l’Ajuntament, 

arranjament de porta corredissa, ajustament de portes de vidre i alumini del Subijove d’Ordal.  

11. Contractar el subministrament de panells de fusta per a tancats d’àrees de contenidors  

12. Contractar el servei de posada a punt del braç articulat del tractor New Holland i substitució de 

ganivetes de la fresa. 

13.  Contractar el servei d’arranjament del parc de la Immaculada del nucli d’Ordal.  

14. Contractar l’obra d’engravat suplementari i entubament de cuneta a la cruïlla de camins d’accés 

a la zona paleontològica i jaciment ibèric dels Casots. 

15. Contractar el subministrament de materials per manteniment de la brigada municipal.  

16. Contractar les obres d’engravat suplementari de l’entorn d’accés del recinte interior de la pista 

poliesportiva de Sant Pau d’Ordal. 

17. Aprovar la reducció del 10% de la taxa d’escombraries de residus sòlids urbans per al 2019  

18. Aprovar la reducció del 20% de la taxa d’escombraries de la campanya compostatge domèstic 

2019 

19. Donar de baixa l’activitat de manipulació de mercaderies ubicada al carrer Sant Sebastià, 14 del 

nucli de Ca l’Avi. 

20. Arxiu expedient d’activitat d’instal·lació de garatge privat de 20 places ubicat a (AD220190000497)  

21. Arxiu expediet llicència ambiental aparcament 



 

 

22. Contractar les obres de substitució arqueta sortida desguàs general de l’edifici dels habitatges 

socials d’Ordal. 

23. Contractar les obres de connexió del ramal de desguàs de la pista poliesportiva de Ca l’avi a la 

Xarxa de Clavegueram. 

24. Contractar el servei de desbussament de la caldera de pellet de l’escola Montcau             

25. Contractar el subministrament de petits obsequis relacionats amb la festa de medi ambient  

26. Contractar el subministrament de diverses plantes per a diversos punts del municipi. 

27. Associació  de Municipis per la Independència 

28. Gratificació per treballs extraordinaris A.M.J. 

29. Gratificació per treballs extraordinaris J.G.S. 

30. Ajut escola intermunicipal per les jornades culturals. 

31. Ajut Puntual APC. 

32. Ajut Puntual CAG. 

33. Ajut puntual GLP. 

34. Aprovació realització i normativa de la  1ª cursa-caminada de la dona a Subirats. 

35. Aprovar la liquidació de la taxa per llicència d’ús privatiu per l’ocupació d’un espai de les antenes  

wifi del municipi a l’empresa Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, S.L.  

36. Autorització pas de la 99a Volta Ciclista a Catalunya per Subirats. 

37. Contractació compra  jocs de taula pel SubiJove de Sant Pau d'Ordal.  

38. Contractació compra de 20 HDS SSD per als equips informàtics. 

39. Contractació compra de 20 lots detalls de naixement de bolquers. 

40. Contractació Conferència dia internacional de la dona 2019. 

41. Contractació espectacle Sant Jordi a Casablanca. 

42. Contractació impressió del díptic municipal de Joventut. 

43. Contractació lloguer carpes Escola Lavern al Consell Comarcal. 

44. Contractació Taller de Risoterapia dia internacional de la dona 2019. 

45. Inscripció llar d'infants Joan Pau Caballe Nogalada. 

46. Aprovació bases i convocatòria ajuts transport escolar curs 2018-19 

47. Classificar propostes licitació servei manteniment del clavegueram de Subirats  

 

SOBREVINGUTS 

 

S1. Adjudicar el contracte de les obres de millora i pavimentació dels carrers de ca l’avi.  

S2. Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 4rt trimestre de 2018 per part de la Pedrera de l’Ordal, 

S.L. 


