
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2020 

 

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 març de 2020.  

2. Contractar el subministrament de barana de seguretat del pont de Can Batista a Sant Pere de Lavern, 

a causa del temporal Glòria. 

3. Contractar el servei de tractaments i pla d’autocontrol per prevenció de la legionel·losi en les 

instal·lacions municipals. 

4. Contractar el servei de filmació de la xarxa interior de sanejament dels habitatges socials d’Ordal, per 

determinar les causes per les que aquesta xarxa pateix embussos periòdicament. 

5. Aprovar les hores extraordinàries del personal de la brigada municipal. 

6. Deixar sense efecte l’acord adoptat en la JGL de data 11 de març de 2020 en relació a la contractació 

de jocs gegants per la festa del medi ambient 2020. 

7. Exp. 19/2006: Registrar l'expedient de referència, a nom de Joaquim Noya Poch, d'explotació 

ramadera ovina per 100 ovelles d'engreix, ubicat a la Pedrera de Cal Sala, i tancar-lo. 

8. Exp. 22/2019: Permetre la continuació de l'activitat comunicada de rentat de contenidors 

reutilitzables, a nom de COMEPACK IBERICA, SL., ubicada al Polígon Industrial Can Bas, carrer Joan 

Casanovas i Maristany, 24.  

9. Exp. 25/2019: Registrar l'expedient de referència, condicionat a la presentació d'un Annex amb 

documentació addicional i un nou certificat tècnic, a nom de VITALPE SAT núm. 1384 CAT, de celler 

de producció de vi a partir de raïm, ubicat al Polígon Industrial Can Bas, carrer Joan Casanovas 

Maristany, 18-22.  

10. Exp. 8/2020: Registrar l'expedient de referència, a nom de COVIDES, SCCL., de magatzem de criança 

de cava, ubicat a Cal Almirall (Lavern), Polígon 19, parcel·la 24 i tancar-lo, condicionat a la presentació 

d'un certificat específic en matèria d'incendis. (RESTA DAMUNT LA TAULA). 

11. Exp. 107/2019: Iniciar expedient llicència d’obres en sòl no urbanitzable i demanar informes 

sectorials per a ampliació i reforma de celler a nom de Pere Llopart Vilarós.  

12. Exp. 5/2017: Aprovació provisional Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable PE-SNU-12 Pas de 

Piles. (RESTA DAMUNT LA TAULA). 

13. Contractar les obres al carrer Ponent núm. 15, necessàries per a que Endesa pugui fer escomesa 

soterrània i eliminar el pal de formigó existent a la nova vorera reurbanitzada del carrer Ponent.  

14. Aprovar la contractació del vídeo promocional Subirats en Flor i tour virtual Castell de Subirats. 

15. Ajut social compra ulleres N.G.C. 

16. Reconeixement d’antiguitat de A.M.A. 

17. Aprovar la devolució d'una taxa al senyor S.F.C. 



 

 

18. Aprovar les bases i la convocatòria ajuts transport escolar no obligatori curs 2019-20, suspenent la 

tramitació.  

19. Aprovar de les bases i la convocatòria d'ajuts escolars municipals curs 2020-2021, suspenent la 

tramitació.  

20. Aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts per a transport a centre de dia, hospital de dia i centre de 

dia de salut mental, suspenent la tramitació.  

21. Aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques 2020, 

suspenent la tramitació.  

22. Aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts per la pràctica esportiva temporada 2020-2021, suspenent 

la tramitació.  

23. Aprovar la sol·licitud de targetes moneder a la Diputació de Barcelona per ajuts puntuals per 

alimentació. 

24. Concedir una subvenció per a la cavalcada de reis de Lavern 2020. 

25. Aprovar la relació d’hores extraordinàries presentades pel Vigilant municipal. 

 

 

Sobrevinguts: 

 

S1. Contractar l’adjudicació i direcció de l’obra dels treballs de la franja contra incendis de la Urb. Casablanca. 

S2. Contractar  l’adjudicació de l'obra del manteniment de la franja contra incendis de la Urb. Casablanca. 

S3. Contractar el servei de retirada d’arbres caiguts a la zona verda de la Urb. Casablanca. 
 

 

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

 


