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

DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2018  

 

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 11 de juliol de 2018 

2. Concedir llicència municipal d’obres per a la legalització de magatzem reformat al 

carrer dels Roures, número 15 de la Urbanització Casablanca Nord per raó de 

l’expedient núm. 55/2018 

3. Contractar l’adquisició i instal·lació d’una barana i uns pilons de ferro a la sortida 

de la llar d’infants L’Esquirol de Sant Pau d’Ordal 

4. Aprovar la sol·licitud de vacances feta pels treballadors del pla d’ocupació de la 

brigada municipal d’obres 

5. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació PAU-19 de 

Can Cartró 

6. Contractar l’adquisició d’un banc de fusta amb cubetes per a la llar d’infants 

L’Esquirol de Sant Pau d’Ordal 

7. Contractar les obres de reparació de les cobertes dels voladissos de l’escola 

Montcau d’Ordal 

8. Contractar el subministrament d’una nova extensió i nou terminal sense fil i 

reprogramació de la centraleta de l’escola de Subirats 

9. Contractar l’adquisició i instal·lació de cortinatges interiors per a l’edifici del 

Subijove d’Ordal 

10. Aprovar la liquidació definitiva de les obres d’urbanització del carrer Hostalets a 

Cantallops 

11. Acceptar la comunicació de la instal·lació d’un parc infantil Aquàtic a la piscina 

municipal d’Ordal el dia 6 d’agost de les 11 a les 15 hores amb motiu de la festa 

Major 

12. Acceptar la comunicació d’activitat extraordinària presentada per l’Ateneu 

Ordalenc per a l’activitat de sopar de la samarreta i concert amb música en 

directe a celebrar a la pista d’Ordal el dia 3 d’agost 

13. Acceptar la comunicació d’activitat extraordinària presentada per l’Ateneu 

Ordalenc per a l’activitat de  ball amb música en directe a celebrar a la pista 

d’Ordal el dia 5 d’agost 

14. Acceptar la comunicació d’activitat extraordinària presentada per l’Ateneu 

Ordalenc per a l’activitat de concert i ball amb música en directe a celebrar a la 

pista d’Ordal el dia 6 d’agost, de les 21.00 h a les 5.00 h del dia 7 d’agost 

15. Acceptar la comunicació d’activitat extraordinària presentada per l’Ateneu 

Ordalenc per a l’activitat de concert i ball amb música en directe a celebrar a la 

Plaça Montcau d’Ordal el dia 4 d’agost, de les 24:00 h a les 7:00 h del dia 5 

d’agost 

16. Acceptar la comunicació d’activitat extraordinària presentada per l’Ateneu 

Ordalenc per a l’activitat d’espectacle infantil en directe a celebrar a la Plaça de 

la Creu d’Ordal el dia 6 d’agost 



17. Donar resposta a les sol·licituds realitzades per l’entitat Ordalencament Associació 

Juvenil en relació al Sopar de la Samarreta i l’Ordalada dins el marc de la Festa 

Major d’Ordal de 2018  

18. Contractar arranjaments diversos per imprevistos durant l’execució de les obres de 

pavimentació de gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol de 

Can Cartró 

19. Aprovar la segona certificació de les obres de pavimentació de gespa artificial i 

adequació de l’entorn del camp de futbol de Can Cartró 

20. Contractar l’adquisició de combustible i carburant 

21. Aprovar la certificació  de les obres del projecte de renovació de l’enllumenat 

exterior d’Ordal 

22. Contractar el subministrament d’esglaons prefabricats per l’escala de l’avinguda 

de Barcelona d’Ordal 

23. Contractar l’adquisició i instal·lació d’una caseta prefabricada de fusta per a 

guardar les eines a la vinya dels nens 

24. Aprovar el retorn de fiança dipositada com a garantia de les obres  “reforma i 

ampliació d’habitatge” al carrer Sant Josep, 30 del nucli de Can Cartró per raó de 

l’expedient 92/2015 (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

25. Contractar el subministrament i instal·lació d’un nou  desaigua  de la font de la 

plaça Ateneu d’Ordal  i la xarxa de clavegueram 

26. Contractar  l’obra requerida per la instal·lació d’un fanal de leds sobre una 

columna de 6mts a la plaça de l’Ateneu d’Ordal  

27. Concedir llicència d’obres municipal per a la reforma i interior d’un habitatge 

unifamiliar aïllat i construcció de garatge al carrer Espígol, 20 del nucli de Sant Pau 

d’Ordal per raó de l’expedient 63/2018 

28. Aprovar la certificació única de la primera fase del projecte executiu de les obres 

d’adequació de la zona comunitària de la Urbanització de Can Rossell  

29. Aprovació inicial del projecte de “Renovació Traçat Xarxa Can Rossell poble” 

30. Aprovació del projecte d’ampliació de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de 

Subirats 

31. Concedir llicència d’obres municipal per a rebliment de terres a raó de l’expedient 

70/2018 

32. Autoritzar el pas de la cursa “10 Open BTT Sant Sadurní d’Anoia” per tal que 

transcorri pel municipi de Subirats el proper dia 16 de setembre de 2018. 

33. Contractar diverses activitats per a la gent gran de Subirats 

34. Aprovar el Conveni amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès per a seguir disposant 

del dinamitzador esportiu 

35. Deixar sense efecte la contractació de l’adquisició d’un microones i un altaveu per 

l’equipament juvenil “Subijove” d’Ordal 

36. Deixar sense efecte la contractació de l’assegurança de l’activitat de taller de 

cuina  

37. Retorn quota a M.C.C. per l’activitat d’aiguagim 

38. Retorn quota a R.C.E. pel menjador del casal d’estiu  

39. Autoritzar la realització d’un curs al treballador Amadeu Solé 

40. Baixa llar d’infants municipal A.J.S. 

41. Baixa llar d’infants municipal E.A.F. 



42. Modificar l’acord de contractació del projecte de les rutes vitivinícoles 

43. Reconèixer la realització d’hores extraordinàries per part de personal de 

l’Ajuntament 

 

 SOBREVINGUTS 

 

S1.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS AL PROGRAMA ANEM 

AL TEATRE, EDICIÓ 2017-2018 I DEL SEU PAGAMENT 

 

S2.- ACCEPTAR EL CÀLCUL DE CABALS I COST DE L’EXTRACCIÓ D’AIGUA 

CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2.018 PRESENTAT PER CASSA 

 

S3.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER CASSA DEL FONS DE REPOSICIÓ DE 

DATA 30-06-2018  

 

S4.- APROVAR L’AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DE LA REDACCIÓ DEL PLEC DE 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL 

D’AIGUA PER LA INCLUSIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL 

CLAVEGUERAM MUNICIPAL 

 

S5.-CONTRACTAR L’ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LES REIXES  DE L’ANTIC LOCAL DE 

JOVES A L’ATENEU D’ORDAL 

 

S6.- CONTRACTAR L’ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE  REIXES  AL NOU DESPATX DE 

DIRECCIÓ DE L’ESCOLA SUBIRATS DE LAVERN 

 

S7.- APROVAR LES HORES PRESENTADES PER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

 

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

 

 


