
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 22 DE MAIG 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 8 de maig de 2019. 

2. Contractar l’arranjament del camí del fons de l’estació de Lavern. 

3. Contractar l’arranjament del camí d’accés al dipòsit de torre Ramona. 

4. Aprovar la certificació primera i última del servei “Control dels cabals de les captacions d'aigua”. 

5. Aprovar la certificació primera i última del subministrament de tubs i accessoris per a la substitució de la 

xarxa d’aigua existent al camí entre l’ermita de Sant Joan Salerm i Can Bas. 

6. Esmenar l’import de la contractació de la destrucció de l’increment d’arxivadors detectat en el servei de 

destrucció certificada puntual de documentació d’arxiu de l’Ajuntament de Subirats. 

7. Concedir llicència d'obra per a la construcció de pati de dipòsits i zona de premses a Can Vendrell de Sant 

Pau d’Ordal a raó de l’exp. 6-2019. 

8. Aprovar la certificació primera de les obres de construcció de col·lector i millora del traçat i desguàs al 

carrer Sant Jordi d’Ordal. 

9. Contractar la instal·lació d’aire condicionat al despatx de l’arxiver de l’Ajuntament de Subirats. 

10. Aprovació dels comptes de CASSA corresponents al primer trimestre de l'any 2019. 

11. Donar d'alta l'activitat de magatzem i distribució de mobles i matalassos ubicada al polígon industrial Noya 

Lavernó. 

12. Autoritzar l’ocupació dels terrenys situats a la sortida del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal per a terrassa 

de bar. 

13. Contractar el subministrament de material pel sistema de reg del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal. 

14. Contractar l’arranjament d’ instal·lació elèctrica d’un vestidor del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal. 

15. Contractar les obres del reforç estructural del sostre de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Subirats. 

16. Contractar les obres de millores a la teulada de l’edifici del consultori de Sant Pau d’Ordal  i l’Ajuntament. 

17. Atorgament de llicència d’ús privatiu del domini públic de l’edifici situat al carrer Comte de Lavern al nucli 

de Lavern. 

18. Aprovar l’adhesió a l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors. 

19. Aprovar novament i inicialment el Pla Parcial Urbanístic PPU-3 “Eixample Lavern”. 

20. Aportació econòmica al Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola. 

21. Contractació cartells nous, tríptics i taller inauguració del 14è Mercat del Préssec d'Ordal 2019. 

22. Contractació material de lloguer i degustacions XVII Festival de Música a les vinyes. 

23. Contractació reposició faristol Espai de Memòria estació de Lavern. 

24. Acceptar el recurs tècnic Delegat de Protecció de Dades atorgat per la Diputació de Barcelona. 

25. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el Programa complementari de millora 

de l'ocupabilitat 2019. 

26. Adjudicar el contracte de concessió del servei públic d'acolliment cicloturista. 

27. Ajut Puntual CAG. 



 

 

28. Ajut transport centre de dia. 

29. Aprovar l'abonament de la quota anual al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

30. Autorització formació treballadora M.R.A. 

31. Autorització per a la celebració d'un correfoc a Sant Pau d'Ordal. 

32. Cessió d'ús de llibres AMPA escola Montcau. 

33. Concessió subvenció al Centre Agrícola de Sant Pau per la festa major 2019. 

34. Concessió subvenció anual Associació Subigran 2019. 

35. Contractació del servei d'ampliació del espai d'emmagatzematge de fotografies FLIKR. 

36. Contractació del servei de neteja de la llar d'infants durant el casal d'estiu. 

37. Contractació del servei de neteja del Castell de Subirats. 

38. Contractació subministrament impressora per l'arxiu municipal. 

39. Contractació subministrament trofeus i servei de neteja per al Torneig solidari amb recaptació 

d'aliments organitzat pel Club Esportiu Subirats. 

40. Conveni col·laboració amb ArqueoVitis. 

41. Conveni pràctiques tres joves cooperativa ACTUA. 

42. Hores Extres  Festa del Medi Ambient. 

43. Hores Extres Premis Castell de Subirats. 

44. Hores Extres Subirats en flor. 

45. Participació en el torneig de Futbol 7 organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 

46. Contractació garantia servidor. 

47. Atorgar un permís no retribuït a la treballadora E.V.V. 

SOBREVINGUTS 

 

S1. Bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball supletòria  

de tècnics de medi ambient de l’Ajuntament de Subirats 

S2. Contractar la redacció del projecte d’un tram del carrer Pau Aixelà i connexió amb el carrer de la 

Figuera del nucli d'Ordal. 

S3. Contractar la redacció de l'avantprojecte de millora de l'aparcament a cel obert darrere la piscina de 

sant pau d'ordal. 

S4. Autoritzar l’ocupació d’espai públic amb banderoles festival vinya&art 2019 

S5.Sol·licitud d’autorització temporal a la diputació de barcelona execució obra reurbanització travessera sant 

pau d’ordal 

S6. Subvencio per obres al patronat familiar dels casots anualitat 2019 

S7. Aprovar vacances personal brigada ajuntament 

 


