
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE MARÇ 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 06 de març de 2019.  

2. Registrar l’activitat de magatzem i distribució de ferros ubicada al Camí de la Font, 11 del Polígon 

Industrial Lavernó a raó de l’expedient núm. 26/2018. 

3. Registrar l’activitat d’elaboració, criança i embotellat de vins a raó de l’expedient núm. 21/2017.  

4. Finalització i arxiu de l’expedient d’activitat de centre de neteja i desinfecció de vehicles destinats 

al transport de bestiar, d’ús privat ubicada a Can Mota.  

5. Contractar  el subministrament de pals de fusta per execució de baranes a la plaça de l’església 

d’Ordal i per delimitar la zona verda de de Can Rovira.  

6. Concedir llicència d'obra per  l'obertura de rasa i estesa d’un cable d’alumini soterrat al Camí de 

Can Bas raó exp.16/2019. 

7. Desistiment sol·licitud llicència d’obra per al projecte d’una nova cava soterrada a Can Ravella.    

8. Requeriment propietari finca mesures al barri de La Guàrdia del nucli de Sant Pau d’Ordal.     

9. Realització intervencions al barri de la Guàrdia del nucli de Sant Pau d’Ordal. 

10. Contractar el subministrament d’una placa PVC per la llar d’infants Els Cargols de Lavern.  

11. Concedir llicència d'obra per a l’adequació d’una zona del paviment exterior al celler ubicat a Can 

Vendrell del nucli de Sant Pau d’Ordal a raó de l’exp.17/2019. 

12. Contractar el servei de soldadura  de la porta de ferro de l’oficina de Turisme.  

13. Registrar l’activitat d’elaboració de cava i criança de vins en D.O., a la Masia Cal Maristany.  

14. Contractar el servei de desembussada de clavegueram a la Urbanització de Can Rossell.  

15.  Contractar el servei de desembussada de clavegueram de l’escola de Sant Jordi de Sant Pau 

d’Ordal. 

16. Contractar el servei de  sega d’herbes dels polígons industrials de Can Bas, Can  Bosch i Lavernó 

del municipi de Subirats. 

17. Contractar el subministrament d’un armari modular per l’OAC de l’Ajuntament de Subirats.  

18. Contractar les obres d’allargament de pèrgola metàl·lica existent de la Plaça dels Casots.  

19. Finalitzar l’expedient de l’activitat d’oficina i magatzem de comerç d’accessoris de nàutica situada 

al Polígon Industrial de Can Bas. 

20. Contractar l’adjudicació del servei del manteniment d’una parcel.la municipal, zona verda, del 

barri de La Guàrdia de Sant Pau d’Ordal. 

21. Contractar el servei de col·locació de gespa a la piscina de Sant Pau d'Ordal.  

22. Deixar sense efectes la contractació del subministrament de pintura plàstica blanca mate per 

estoc. 



 

 

23. Contractar les obres d’arranjament de pas de la rasa de Can Cartró a cal Gustems UTM X -

393480,65 Y-4583405,74, camí cadastral 08273A02209006. 

24. Contractar el servei de la tala i retirada d’un plataner que presenta una important podridura del 

carrer de Sant Pere al nucli de Sant Pau d’Ordal. 

25. Ajut Puntual APC. 

26. Ajut Puntual CAG. 

27. Aprovar el conveni per la cessió d'ús de la caseta de telecomunicacions a favor de XTA.CAT.  

28. Contractació assegurança per l'esdeveniment -Vermut electrònic V aniversari Ordalencament. 

29. Contractació compra de paper per a les fotocopiadores de l'Ajuntament de Subirats.  

30. Contractació compra destructor de paper consultori de Sant Pau d'Ordal.  

31. Contractació de l'actuació per a la festa de les llars d'infants. 

32. Contractació de l'espectacle musical a càrrec de Jaume Arnella.  

33. Contractació del subministrament de jocs de fusta per la llar d'infants l'Esquirol.  

34. Contractació del subministrament de software antivirus i antispyware. 

35. Contractació del subministrament d'obsequis per a la festa de la gent gran.  

36. Contractació dels espectacles musicals de Nits a la fresca. 

37. Contractació dels espectacles musicals del Festival EVA. 

38. Contractació disseny i impressió material promocional turístic de diferents esdeveniments de 

Turisme de Subirats. 

39. Contractació d'una actuació de màgia per a la festa de la gent gran. 

40. Contractació d'una actuació d'havaneres per a la festa de la gent gran. 

41. Hores extres M.M.U. 

42. Proposta vacances ASG 2019. 

43. Targeta aparcament M.A.V.L. 

44. Targeta aparcament M.F.P. 

 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1. Autorització vacances, compactació alletament, i fons social per naixement de la treballadora 

municipal sra. Elisenda Vendrell Vendrell   

S2. Contractació d’obra instal·lació cablejat elèctric a l’enllumenat públic del camí de Can Rovira a Sant 

Pau d’Ordal 

S3. Contractar el servei de manteniment d’espais fluvials del camí del riu al terme municipal de Subirats.  

S4. Adjudicació del contracte de les obres de la segona fase de l’adequació de la zona comunitària de la 

urbanització Can Rossell. 

S5. Contractar la direcció d’obra de l’arquitecte i arquitecte tècnic del projecte constructiu de 

reurbanització de la travessera urbana bv-2428 a Sant Pau d’Ordal 


