
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 25 DE NOVEMBRE 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 18 de novembre de 2020  

02 Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Subirats relatiu a les obres del 

projecte itinerari de vianants a la BV-2428, al nucli de Sant Pau d’Ordal 

03 Contractar el servei de redacció del projecte executiu de l’obra Adequació com a sala polivalent del 

local sota l’escenari del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal  

04 Contractar el servei de redacció del projecte d’ ampliació de la llicència d’activitat de la sala del Centre 

Agrícola de Sant Pau d'Ordal 

05 Aprovar la contractació del subministrament d'una tablet per a l'oficina de turisme 

06 Autoritzar el canvi de nom de concessió sobre el nínxol 239 del cementiri municipal 

07 Aprovar el retorn de fiances dipositada del permís d’obres de moviment de terres ubicada al Polígon 

49 parcel.la 68 a prop de Lavern 

08 Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística de la parcel.la ubicada al carrer de la Rosa, 3 

de la Urb. Muntanya Rodona 

09 Aprovar la contractació de la campanya de comunicació de Subirats 

10 Aprovar la contractació de la renovació de dominis de turisme 

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiments interiors i canvi de dues fusteries de finestra 

de l’habitatge existent al carrer dels Pins, 9 de la Urb. Can Rossell  

12 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiment d’ instal·lacions interiors i canvi de fusteria de 

porta de l’habitatge existent al carrer Hostal de la Garça, 18 de la Urb. Can Rossell  

13 Contractar el servei de revisió d’ aparells de climatització de l’ ajuntament 

14 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiment de voladís de coberta de l’habitatge existent al 

carrer del Castell, 8 de la Urb. Can Rossell 

15 Aprovar la certificació vuitena i última de les obres d'urbanització de la Plaça Nova de Lavern i vials 

adjacents (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

16 Contractar el servei de publicació de l’ edicte d’ aprovació definitiva Pl.del Cafè de Lavern  

17 Contractar el subministrament de difusor d’ aromes per nadons per  a la llar d’infants de Sant Pau 

18 Contractar el subministrament de productes alimentaris per a la llar d’infants de Lavern  

19 Contractar el servei de revisió i desbroqueig del sinfi de la sitja de pellet de l’escola Montcau  

20 Contractar el subministrament de productes alimentaris per a la llar d’ infants de Sant Pau  

21 Contractar subministrament de roba i calçat per a la brigada municipal  

22 Aprovar el conveni per a la prestació del servei de lectura mitjançant un bibliobús 

23 Contractar el desplegament de la nova imatge de la web de Turisme Subirats 

24 Aprovar la continuïtat de l’ adhesió al programa de manteniment de la XAM (xarxa d’arxius municipals)  



 

 

25 Aprovar la targeta d'aparcament D.G.M. 

26 Aprovar la targeta d’aparcament A.R.S. 

27 Aprovar modificar les condicions de la llicència obres d’obertura de rasa i estesa línia subterrània al 

carrer Sant Pere de Sant Pau 

28 Aprovar la concessió de la subvenció anual a la coral infantil El Serral  

29 Atorgar llicència obres d’ obertura de rasa i estesa línia al carrer La Bardera, 11 de la Urb. Can Rossell  

30 Contractar el subministrament d'una rèplica d'esquelet pel Jaciment paleontològic  

31 Aprovar la contractació del servei de de la retirada d’un niu de vespes al marge del camí que va entre 

Can Cartró i Santa Fe del Penedès  

32 Autoritzar el canvi de nom de concessió sobre el nínxol 26 del cementiri municipal  

33 Autoritzar el canvi de nom de concessió sobre el nínxol 198 del cementiri municipal  

  

Sobrevinguts: 

  S1 Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de “Reforma habitatge antiga escola Can Rossell” 

  S2 Contractar el subministrament final renting vehicle Nissan Navara matricula 1905JBG 

S3 Aprovar la certificació primera de les obres esllavissada als Casots. Estabilització de terres mitjançant 

mur de   rocalla i talús 

   S4 Concedir les beques de material escolar curs 2020-2021 

S5 Aprovar el canvi de dies de vacances ja sol·licitades i aprovades per l’any 2020 del personal de     

l’ajuntament Sra. N.Z.R. 
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