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

DEL DIA 26 DE SETEMBRE 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 12 de setembre de 2018 

2. Aprovar  inicialment el projecte de les obres de “Rehabilitació estació de 

Bombament” d’Els Casots. 

3. Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Subirats per a 

l’execució i finançament de les obres de  ”perllongament de la vorera de la 

carretera C-243b a la Urbanització Casablanca”. 

4. Contractar el subministrament de panells de fusta per a tancats d’àrees de 

contenidors. 

5. Contractar el subministrament i col·locació de teixit de persiana de la sala de reunions 

de l’oficina de turisme. 

6. Contractar el subministrament i col·locació de les dues finestres i la mallorquina a 

l’antic local de Joves a l’ Ateneu d’Ordal.  

7. Contractar el servei de reparació de la màquina de neteja de la pista poliesportiva 

d’Ordal. 

8. Contractar el subministrament de comandaments per l’accés dels vehicles de la 

Brigada Municipal a l’Ajuntament. 

9. Contractar el subministrament de vinils adhesius per als contenidors 

10. Concedir llicències municipals d’obres d’ampliació d’edificació entre mitgeres i divisió 

horitzontal  a raó de l’expedient 85/2018. 

11. Contractar el servei de rebaixat, polit i cristal·litzat del terra del local del Joves a 

l’Ateneu d’Ordal. 

12. Aprovar el retorn de fiança dipositada com a garantia de les obres d’ampliació de 

local en l’habitatge entre mitgeres al carrer Antoni Casanovas, núm. 25 del nucli de 

Lavern a raó de l’exp. 3/2018. 

13. Autoritzar a la Societat de Caçadors de Subirats per fer ús de la pista poliesportiva 

d’Ordal el dia 1 de novembre en motiu de l’organització d’una jornada de caça per 

a dones. 

14. Contractar el subministrament de material divers per a l’equipament juvenil 

“Subijove”. 

15. Atorgar l’ajut econòmic corresponent a l’exercici de 2018 a l’Associació de Diables 

de Sant Pau. 

16. Atorgar el duplicat de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 

discapacitat a M.I.C. 

17. Autoritzar la realització de la 8ª edició Cursa de les Caves de Lavern, la 4ª edició de la 

cursa de muntanya Serralats i la 1ª caminada de muntanya el dia 4 de novembre. 

18. Atorgar un ajut puntual a la Sra. R.C.P. 

19. Atorgar un ajut puntual a la Sra. A.P.C. 

20. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’Institut d’Estudis 

Penedesencs per a l’any 2018 i la col·laboració econòmica. 

21. Aprovar la resolució de les beques escolars municipals. 



22. Aprovar la contractació d’una obra de teatre de la GATAP. 

23. Atorgar una bestreta a la treballadora T.E.R. 

 

SOBREVINGUTS 

 

S.1 Aprovar la certificació final d eles obres de manteniment de les franges de protecció 

de la Urbanització Muntanya Rodona, i dels nuclis de la Guàrdia d’Ordal Sud a Subirats. 

S.2 Aprovar la sol·licitud de vacances feta pel treballador del Pla d’Ocupació de la 

brigada municipals de Subirats.   

S.3 Aprovar la certificació segona i útlima de l’obra d“Urbanització  de l’estació de 

l’entorn de Lavern, dins el projecte de Creació d’un espai de benvinguda a Subirats i 

millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de subirats”. 

S.4 Aprovar la contractació del servei de manteniment de control de plagues del municipi 

de Subirats. 

S.5. Contractar el subministrament de  seixanta senyeres pels esdeveniments i festes 

majors del municipi.  

 

S.6. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres de reforma i ampliació de 

l’habitatge unufamiliar existent al  carrer Sant Josep, 30 del nucli de Can Cartró per raó 

de l’expedient 92/2015. 
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