
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 23 DE GENER 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 9 de gener de 2019  

2. Contractar el subministrament de  material - adhesius incidències porta a porta 

3. Contractar el servei de poda d’arbres i retirada dels arbres del parc del Pedret de Sant Pau 

d’Ordal 

4. Contractar el servei de poda dels plataners de la plaça de Sant Pau d’Ordal  

5. Contractar el subministrament de pintura plàstica blanca mate per estoc de la brigada 

municipal de Subirats 

6. Contractar les obres de pavimentació de l’àrea d’estacionament del vehicle bibliobús al poble 

d’Ordal 

7. Esmenar d’error del punt 6 de la JGL de data 19 de desembre de 2018  

8. Contractar el servei de jocs gegants per la Festa de Medi Ambient 2019 

9. Contractar el subministrament de materials per a la substitució del porter automàtic de 

l’escola Subirats de Lavern 

10. Contractar el servei de reparació de la sitja de pellet de l’escola Montcau de l’Ordal  

11. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i el Consell Comarcal de 

l’Alt Penedes per a l’actuació de Manteniment del ferm del Camí de Can Rossell de la Serra  

12. Contractar les obres d’ instal·lació elèctrica i de telecomunicacions al despatx on s’ubicava 

l’antic arxiu 

13. Contractar el subministrament de mata vespes amb ruixador d’alt caudal per a dur tasques 

de manteniment 

14. Modificar la contractació de la redacció del plec de condicions tècniques que haurà de regir el 

concurs per l’adjudicació del servei de manteniment del clavegueram municipal 

15. Contractar les obres de rehabilitació del paviment de la pista poliesportiva i enderroc de les 

tanques laterals existents i adequació de l’entorn  i pintat de línies de joc  

16. Aprovació del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Subirats amb el Consell Comarcal 

de l’Alt Penedès i el consorci de Promoció Turística del Penedès,  per a la connexió i  

conservació del “Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”  

17. Contractar el servei de les tasques de  poda de l’arbrat viari municipal 

18. Iniciar l’expedient per a l’aprovació del projecte d’actuació específica per a la construcció d'un 

centre de hípica en sòl no urbanitzable al nucli de Lavern a raó de l'exp. 64-2018 

19. Contractar el subministrament de capta fars catadiòptrics per de 2 cares per tram de biones 

de fusta a l’accés del nucli de El Rebato 



 

 

20. Aprovació dels comptes de CASSA corresponents al quart trimestre de l’any 2018  

21. Contractar el subministrament de senyals per a la via pública dels punts conflictius 

d’incidències d’abandonament de deixalles en el municipi de Subirats  

22. Contractar el subministrament i col·locació de petites actuacions de serralleria al camp de 

futbol de Sant Pau , oficina de turisme, deixalleria, escola Ordal i espais Muriel  Casals 

23. Contractar el subministrament i col·locació de l’arranjament de fusteries i substitució d vidres 

a l’escola Montcau d’Ordal 

24. Aprovar l’adhesió del municipi de Subirats a l’associació de propietaris Forestals del Massís de 

l Garraf 

25. Donar de baixa l'activitat d'escorxador de conills ubicada al carrer Sant Josep, 52 del nucli de 

Can Cartró del TM de Subirats 

26. Contractar les obres de trasllat de la canonada de subministrament d’aigua al dipòsit del 

polígon de Can Bas 

27. Acceptar la pre-inscripció a la llar d’infants l’Esquirol de l’alumna Cesca Pons Esteve 

28. Aprovar la concessió de l’ajut social a la treballadora M.A.V.M.  

29. Aprovar la concessió de l’ajut social a la treballadora D.C.S.  

30. Aprovar la contractació del servei de disseny, maquetació, correcció i impressió de la revista 

municipal Tot Subirats per a l’exercici de 2019 

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

32. Aprovar la contractació del taller patriarcat, gènere i violència, i el corresponent transport dels 

talleristes 

33. Aprovar efectuar la quota corresponent a l’exercici de 2019 l’Associació Catalana Municipi i 

Comarques 

34. Aprovar contractar el servei de reparació de la trituradora de paper Fellowers 225 Ci de la 

secretaria municipal 

35. Aprovar la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de 

M.T.LL.LL. 

36. Aprovar contractar el subministrament d’una impressora per a la llar d’infants Els Cargols  

37. Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i provisió d’una plaça 

de dinamitzador/a de la gent gran i la constitució d’una borsa de treball 

38. Aprovar contractar un servei de setanta-dues sessions d’activitats del taller Millora’t adreçades 

a gent gran 

39. Aprovar contractar un servei de seixanta sessions d’estimulació cognitiva per a la gent gran de 

Sant Pau d’Ordal per al 2019 

40. Aprovar la concessió del nínxol 217, amb ossera i a 50 anys, del cementiri municipal, a favor 

del senyor Josep Guilera Barba 

41. Aprovar les sol.licituds del Catàleg de la Diputació de Barcelona per al 2019 

42. Contractar el subministrament de diversos equips informàtics per a l’Ajuntament 



 

 

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.-ACCEPTAR LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LA COL·LOCACIÓ A LA VIA PÚBLICA D’UNA ATRACCIÓ DE 

CASETA D’ÀNECS A LA FESTA MAJOR DE SANT PAU D’ORDAL 

 

S2.- ACCEPTAR LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LA COL·LOCACIÓ A LA VIA PÚBLICA D’UNA ATRACCIÓ DE 

CASETA DE TIR A LA FESTA MAJOR DE SANT PAU D’ORDAL 

 

S3.- ACCEPTAR LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LA COL·LOCACIÓ A LA VIA PÚBLICA D’UNA XURRERIA A LA 

FESTA MAJOR DE SANT PAU D’ORDAL 

 

S4.- ACCEPTAR LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A LA COL·LOCACIÓ A LA VIA PÚBLICA D’UNA CASETA DE 

LLAMINADURES A LA FESTA MAJOR DE SANT PAU D’ORDAL 

 

S5.- ACCEPTAR EL FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT INDEGUT SOL.LICITAT PER J.P.O. 

 

S6. APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES AMB 

LA UPC 

  

S7.- APROVAR ABONAR A LA TREBALLADORA MUNICIPAL Y.O.S., UN COMPLEMENT ECONÒMIC MENSUAL EN 

LA SEVA NÒMINA 

 

S8.- ACCEPTAR LA PROPOSTA DE DESPESES PRESENTADA PER LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF PER 

L’ANUALITAT 2019 

 


