
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2020 

 

 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per 

unanimitat, els següents acords: 

 

    

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 16 de desembre de 2020  

02 Aprovar la contractació del subministrament d’un portàtil per al servei de joventut  

03 Acceptar la cessió gratuïta de la Diputació de Barcelona d’un vehicle Nissan Terrano matrícula 6217DSW  

04 Aprovar la contractació de diferents serveis i subministraments per la campanya Tinguem la festa en 

pau - Stop violències masclistes   

05 Contractar el subministrament de deu caixes de paper DINA4 per a les oficines 

06 Contractar el servei de tallar paper DINA3 a mida DINA4 

07 Autoritzar el canvi de nom de concessió sobre el nínxol 106 del cementiri municipal 

08 Aprovar la constitució de la borsa de treball de tècnics mig d’administració general – TAG A2 

09 Acceptar el desistiment de la sol·licitud del pagament i anul·lació de l’expedient de comunicació d’obres 

num. 10841_2020 

10 Esmenar l’ aprovació de les autoritzacions de despesa per la compra de material de les llars infants 

11 Acceptar el desistiment a la sol·licitud de pagament i anul·lació de l’expedient de comunicació prèvia 

d’obres num. 10401_2020 

12 Acceptar el desistiment de la sol·licitud d’ atorgament de llicència d’obres a raó de l’expedient num. 

10196_2020 

13 Contractar el servei de restauració del portal entitats de l’ Ateneu Ordalenc  

14 Contractar subministrament productes fitosanitaris per control de canyar del talús darrera de la piscina 

de Sant Pau d'Ordal 

15 Contractar les obres de la 3a fase del projecte executiu de la plaça Nova i vials adjacents de Lavern  

16 Concedir de la subvenció nominativa a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, anualitat 2020 

17 Contractar el subministrament de dos taulers de bàsquet per a l’escola Subirats de Lavern  

18 Contractar el subministrament de material divers per a la llar d’ infants de Sant Pau a Hermex  

19 Contractar el subministrament de material divers per a la llar d’ infants de Sant Pau a Abacus  

20 Concedir la subvenció nominativa corresponent a l’any 2020 a l’Associació de Defensa Forestal de Subirats 

(ADF) 

21 Concedir llicència de segregació de finca urbana ubicada al carrer de la Creu , 23 del nucli d’Ordal  

22 Aprovar la recàrrega de targetes moneder 1a quinzena de gener 2021 

23 Contractar un pack de 100 hores de servei informàtic 

24 Aprovar la certificació de les obres de renovació del col·lector d’aigües residuals de la zona verda de la 

Urb. Can Rossell 



 

 

25 Acceptar el permís de reserva de la via pública per una bomba de formigó de les obres ubicades al carrer 

Senyoret, 9 de la Urbanització Casablanca  

26 Concedir llicència obres per instal·lació pals fusta per donar servei fibra òptica al Camí de la Creu, 1 

d’Ordal 

27 Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació de diferents serveis en 

matèria de joventut per al 2021  

28 Contractar el subministrament de difusor i olis essencials per a la llar d ’infants d’ Ordal 

29 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de  reforma de bany de  l’habitatge existent al carrer Corral del 

Mestre, 29  del nucli el Corral del Mestre  

30 Contractar el subministrament de material divers per a la llar infants d’ Ordal a Noudiscat 

31 Contractar el servei de redacció del text refós del projecte d’ urbanització Casablanca Sud fase 1  

32 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana de l’habitatge existent al carrer de les Flors, 

26 del nucli de Can Cartró 

33 Aprovar la retribució compensatòria del treballador A.C.M. 

34 Aprovar la contractació de suport de consultoria i assistència tècnica del projecte Subirats impuls 

voluntariat 

35 Autoritzar la utilització de la pista poliesportiva d’Ordal per la celebració del concert de Nadal de l’escola 

el Montcau ZER Subirats 

36 Autoritzar la utilització de la pista poliesportiva d’Ordal a la Comissió de reis d’Ordal per l'organització 

del patge i els reis 

37 Autoritzar la realització de formació relacionada amb aplicacions de l’AOC a diverses treballadores  

38 Concedir llicència de segregació finca en sòl no urbanitzable a la Fundació privada hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau_finca 1684 

39 Aprovar el retorn de l’aval bancari per la prestació del servei de socorrisme de les dues piscines de 

Subirats, les temporades de bany dels anys 2019 i 2020, a l’empresa SINERGIA H2O SL  

40 Contractar el servei de d’un sistema de vodeovigilància pel control d’abocaments indeguts i per muntatge 

en fanal de l’àrea d’emergència del Polígon industrial Can Bas 

41 Contractar servei formació teòrica (5h) i pràctica (5h) relacionada amb el manteniment i control de 

piscines 

42 Contractar servei arreglar punxades de rodes dels vehicles 2428HBT, 1884JBG i 1871JBG 

43 Contractar servei de disseny retolació vehicles, adquirits per l’ajuntament de Subirats  

44 Contractar obres d’arranjament de corbes perilloses del camí d’Espiells mitjançant reparació paviment i 

formació de cunetes de formigó 

45 Concedir llicència obres millora hotel Sol i Vi 

46 Contractar obres de treballs de perfilat i millora de la cuneta i drenatge del camí d’accés al nucli de Can 

Rossell des de la carretera BP-2427 

47 Concedir al Centre Cultural de Can Rossell la subvenció per obres 2020 

48 Ampliar el pressupost a causa de la modificació de les seccions del mur de rocalla a l’obra de moviment 

de terres i estabilització de talús  



 

 

49 Contractar el subministrament i col·locació de dues portes del recinte dels boxes de l’edifici el Taller  

50 Contractar el servei de lloguer de camió amb cistella per feines de poda dels xiprés de l’escola Subirats i 

pi del camp de futbol de Sant Pau d'Ordal 

51 Contractar el subministrament i la col·locació de pany de porta de la ràdio de Subirats  

52 Contractar el servei de sega d’herbes manual de camins municipals de Subirats 

53 Contractar el servei de sega d’herbes de camins municipals amb maquinària  

54 Contractar el subministrament nivell làser brigada 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contractar obra del projecte de “Connexió xarxa aigua potable entre les barriades les Tarumbes i Ca l’avi” 

S2 Contractar subministrament de reixes de fosa i marc per vials de Can Batista 

S3 Contractar subministrament i col·locació de planxes en acer corten per acabat de la Travessera de Sant 

Pau 

S4 Aprovar els ajuts per a la pràctica esportiva temporada 2020-2021 

S5 Contractació separata obra renovació parcial de la xarxa distribució aigua potable  a la Urbanització Can 

Rossell i de la canonada impulsió al dipòsit de Can Rossell 

S6  Aprovar la separata de la memòria valorada de la renovació d’un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rossell i 

de l’abastament aigua a la Urb. Can Rossell 

S7 Aprovar la certificació primera de les obres de reforma de l’habitatge de les antigues escoles de Can 

Rossell per destinar-lo a habitatge social 

S8 Contractar direcció obra i coordinació del pla de seguretat i salut de l'obra connexió xarxa aigua potable 

entre les barriades de les Tarumbes (el Pla del Penedes) i Ca l'Avi 

S9 Esmenar la contractació de l’adquisició dels productes per a l’elaboració dels lots nadalencs del personal  

S10 Concedir a l’Ateneu de Lavern la subvenció per obres 2020 

S11 Concedir la subvenció nominativa corresponent a l’associació Subigran per l’any 2020 

S12 Concedir llicència d’obres de moviment de  terres sense aportació de terres d’altres finques amb canvi de 

rasant d’un camí municipal ubicat al polígon 13 parcel.la 14 i polígon 44 parcel.la 7 prop de la Urb. Muntanya 

Rodona 

S13 Contractar servei de la direcció tècnica i la coordinació de seguretat i salut de les obres de renovació 

parcial xarxa abastament aigua a la Urbanització Can Rossell, tram des de Can Puig 

S14 Acordar la contractació de TAG A2 per a cobrir la plaça vancat per comissió de serveis de la titular SRA. 

E.G.S. 
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