
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 23 D’OCTUBRE 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 2 d’octubre de 2019. 

2. Contractar el subministrament de 2 extractors i conductes pel sistema de renovació d’aire del wc 

de l’oficina de turisme. 

3. Contractar el servei d’instal·lació d’aire condicionat a l’edifici d’enobicing i revisió/manteniment de 

3 aparells de l’oficina de turisme. 

4. Contractar l’ampliació de redacció de l’avantprojecte i l’elaboració del topogràfic de base necessari 

per la millora de l’aparcament a cel obert situat darrere la piscina de Sant Pau d’Ordal i els seus 

accessos. 

5. Contractar la direcció de l’obra de l’actuació de seguretat i control de qualitat de reforç de part del 

sostre  de la planta baixa corresponent al magatzem de la brigada municipal. 

6. Contractar el servei de cubrició amb graves de l’àrea d’excavació del paleontològic. 

7. Concedir llicència d’obres d’ampliació de la nau industrial i adequació del límit sud-oest de la 

parcel.la situada al carrer Camí de Cal Font, núms. 13-15 i 17 del Polígon Industrial Lavernó a raó 

de l’expedient d’obres núm. 81-2019. 

8. Resoldre l'escrit de propostes al Projecte constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-

242ant a Sant Pau d'Ordal. (AQUEST PUNT RESTA DAMUNT LA TAULA). 

9. Contractar el subministrament de pantalla mural per projector amb trípode i bossa de transport. 

10. Contractar les obres de la millora de la zona verda del Carrer de Can Rovira del TM de Subirats. 

(AQUEST PUNT RESTA DAMUNT LA TAULA). 

11. Contractar el subministrament de material i plantes per a la integració paisatgística del Polígon de 

Can Bas del TM de Subirats. 

12. Contractar les obres de substitució de sortida conduccions desguàs al carrer Nou del nucli de Can 

Cartró del TM de Subirats. 

13. Contractar l’obra d’instal·lació auxiliar del nou dipòsit de la Muntanya Rodona. 

14. Concedir llicència de agregació - segregació de dues finques urbanes per a obtenció d’una tercera 

al carrer Montserrat, núm.3 i 4 i c/Sant Josep, 40-42 del nucli de Can Cartró a raó de l’expedient 

núm. 61/2019. 

15. Contractar el subministrament de plaques de senyalització de carrers per als nuclis del municipi de 

Subirats. 

16. Contractar el subministrament d’11,50 ml d’estanteria d’acer de 80 cm de profunditat i 1 estanteries 

mural amb caixes pel magatzem de la P1 de l’edifici El Taller. 

17. Contractar les obres d’arranjament de tres banys dins el programa d’arranjament d’habitatges de 

la Diputació. 

18. Aprovar la contractació del subministrament de les entrades per a la funció El Petit Príncep del dia 

28 de desembre de 2019 – Sortida Gent Gran. 

19. Contractar serveis i subministraments diversos per al Subirats Tasta’l. 



 

 

20. Concedir un ajut social a la treballadora municipal T.E.R. 

21. Concedir un ajut social a la treballadora municipal A.M.J. 

22. Aprovar les hores extres presentades pel Vigilant municipal. 

23. Aprovar el retorn de la fiança a l’arrendatari de la piscina de Sant Pau d’Ordal,  per la finalització del 

contracte de la temporada de bany d’estiu 2018 i 2019. 

24. Contractar el subministrament de xarxes de protecció per al camp de gespa municipal de Sant Pau 

d’Ordal. 

25. Aprovar la contractació del servei de reparació de l’antena wifi col.locada a l’Oficina de Turisme. 

26. Contractar el subministrament de quatre terminals per a fitxatges. 

27. Sol.licitar al Consorci AOC l’alta del servei de consulta d’inexistència d’antecedents per delictes 

sexuals al Ministeri de Justícia. 

28. Atorgar la subvenció nominativa corresponent a l’any 2019, a la colla gegantera de Lavern. 

29. Contractar el servei de gimnàstica cerebral per a la gent gran. 

30. Contractar el servei de bus per a la sortida de gent gran al teatre el dia 28 de desembre. 

31. Contractar el servei de tres sessions mensuals amb el grup de benestar personal. 

32. Atorgar la subvenció nominativa corresponent a l’any 2019, a l’Associació Ordalencament. 

33. Atorgar la subvenció nominativa corresponent a l’any 2019, al Centre d’Estudis de Subirats, per a la 

cessió i gestió cultural del Centre d’Interpretació última defensa de Barcelona. 

 

SOBREVINGUTS: 

S1.- Autoritzar el canvi de data de la bestiolada organitzada amb motiu de la festa de la collita de Sant Pau 

d’Ordal. 
 

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


