
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 27 DE NOVEMBRE 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 20  de novembre de 2019. 

2. Concedir llicència de divisió horitzontal de l’edificació existent en 3 habitatges i aparcaments al carrer 

Novençà núm. 1 del nucli d’Ordal a raó de l’expedient d’obres 86-2019. 

3. Contractar el subministrament de material elèctric per instal·lació al dipòsit d’Ordal. 

4. Donar per complertes les condicions de la llicència d’obres per a la reforma edifici masia de Can 

Ràfols a raó de l’exp. 76/2018. 

5. Contractar el subministrament de senyalització vertical per aparcament de la Guardia  i per 

senyalització provisional. 

6. Contractar el subministrament i el servei de reparació de generador Pramac E4000  i compra de 

espasa per serra manual. 

7. Contractar el subministrament i col·locació de xapa  per evitar que la tanca metàl·lica de seguretat 

sobre muret de formigó armat situat al carrer Plaça Església sigui escalable d’ Ordal. 

8. Contractar el servei de manteniment de caldera de gasoil de la llar d’infants de Sant Pau d’Ordal. 

9. Contractar el servei de pintura per a pintar la porta de magatzem exterior, esmaltat de fregadores 

d’infermeria i consultes i esmaltat de mampares del consultori d’Ordal. 

10. Aprovació definitiva de la separata de l’obra d’enllumenat públic i del “Projecte de rehabilitació de 

paviments i xarxa d’enllumenat al Polígon Can Bas. 

11. Aprovació definitiva de del Projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’edifici 

de l’Ajuntament de Subirats. 

12. Contractar el subministrament de gasoil de calefacció tipus C per l’escola Subirats de Lavern. 

13. Aprovar la certificació única de l’obra d’adequació de la zona comunitària de la Urbanització Can 

Rossell. Segona Fase 

14. Acceptació de pressupost d’Ingein per a inspeccions BT per al consultori de Sant Pau d’Ordal. 

15. Contractar a Grup Santi Mestres , S.L.P els projectes i gestions per tramitar la legalització de la 

instal·lació elèctrica BT del Consultori de Sant Pau d’Ordal. 

16. Atorgar els ajuts corresponents a arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a  gent 

gran i persones discapacitades, de l’exercici 2019.  

17. Contractar el servei de publicitat de la Fira del Tió de Lavern. 

18.Contractar el servei de disseny, maquetació, correcció i impressió de 1800 calendaris del 2020.  

19. Contractar el servei tècnic informàtic per un pack de 50 hores. 

20. Aprovar el requeriment previ davant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya respecte al pagament de la quantitat de 1.300 € per alumne equivalent de les llars 



 

 

d’infants municipals en relació als cursos entre 2012-2013 i l’actual 2019-2020, ambdós inclosos 

(Aquest punt es retira de l’ordre del dia). 

21.Aprovar la renovació de l’autorització de la ruta del transport escolar núm. 29  que comença a Can 

Cartró i arriba a les escoles Subirats de Lavern i Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal. 

 

Sobrevinguts: 

 

S1. Inici de l’expedient per a l’acceptació del dret d’ús temporal i onerós de la paret mitgera de 714 m2 de la 

vivenda ubicada a l’avinguda Barcelona 16 d’Ordal per seguir destinant-la a fins publicitaris institucionals i 

municipals. 

   S2. Contractar el servei de sega d’herbes  i desbrossada dels  camins forestals de  la zona d’Ordal. 

S3. Aprovar la certificació primera de les obres d’ urbanització de la plaça nova de Lavern i vials adjacents. 

S4. Aprovar la rectificació de l’enquesta amb la ciutadania en relació amb la plaça de l’1 d’octubre. 

 

 

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


