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

DEL DIA 30 DE MAIG 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 16 de maig de 2018 

2. Contractar l’adquisició de material per a manteniment d’instal·lacions 

esportives 

3. Contractar l’adquisició de vestuari d’estiu 2018 per al personal de la 

brigada 

4. Contractar l’adquisició de fotòmetres per a mesura de clor a escoles i llar 

d’infants del municipi 

5. Contractar el servei de direcció d’obra d’urbanització de l’entorn de 

l’estació de Lavern dins del projecte de Creació d’un espai de benvinguda 

i millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de Subirats 

6. Contractar l’adquisició de producte químic per al manteniment de les 

piscines municipals durant la temporada d’estiu 2018 

7. Contractar el servei de redacció d’un estudi de viabilitat per a la reforma 

de la zona esportiva d’Ordal 

8. Contractar l’adquisició d’un recanvi pel polsador del semàfor de Sant Pau 

d’Ordal 

9. Aprovar els comptes de Cassa corresponents al primer trimestre de l’any 

2018 

10. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2017 presentat per l’OGT 

11. Aprovar la relació d’hores presentades per personal de l’ajuntament 

12. Aprovar la proposta de vacances presentada per personal de l’Ajuntament 

13. Aprovar fer efectiva la quota de soci a la Federació de Municipis de 

Catalunya 

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

15. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb 

discapacitat al Sr. R.R.R. 

16. Aprovar la disponibilitat pressupostària en relació  a l’actuació sol·licitada 

dins el marc del catàleg de serveis 2018 “Pla especial SNU-3. Ampliació 

d’equipaments” 

17. Aprovar la contractació de diversos serveis per dur a terme els actes 

culturals emmarcats en el programa Nits a la fresca 2018 

18. Autoritzar la utilització dels vestidors de la pista poliesportiva i del camp de 

futbol de Sant Pau d’Ordal a l’Associació de Diables de Sant Pau 

19. Aprovar la contractació del servei dels cursets de natació per a les piscines 

de Subirats 

20. Aprovar la participació d’un equip de Subirats al torneig futbol 7 – Copa 

Penedès TV – Gran premi Consell Comarcal en categoria infantil i 

aprovar-ne la despesa 

21. Aprovar atorgar ajuts per a transport a centre de dia per a gent gran de 

l’exercici 2018 



22. Contractar el servei de neteja per a la llar d’infants de Sant Pau d’Ordal 

mentre es realitzi el Casal d’estiu 

23. Autoritzar la formació en relació a la gestió de l’arxiu a la treballadora M.B. 

24. Aprovar la contractació dels serveis Festival EVA 2018 

25. Aprovar les inscripcions presentades per a les llars d’infants de Subirats per al 

curs 2018-2019 (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

26. Atorgar la subvenció corresponent a la cavalca de reis de 2018 a la 

Comissió de Reis de Ca l’Avi, Can Cartró i Can Batista 

27. Aprovar la contractació de dos peons i un instal·lador dins del Pla 

d’Ocupació de l’Ajuntament de Subirats del 2018 

 

 

ACORDS APROVATS:  

 

SOBREVINGUTS 

 

S1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció Turística del 

Penedès (CPTP) i l’Ajuntament de Subirats per l’execució de l’àrea de pernocta per 

autocaravanes, inclosa en la Xarxa d’àrees de pernocta d’autocaravanes de l’Alt 

Penedès 

 

S2.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que inclogui al programa de mesures 

contemplat al Pla de gestió dels districte de conca fluvial de Catalunya l’ampliació de la 

depuradora d’aigües residuals de la Urbanització Casablanca i al servei d’urbanisme de la 

Diputació de Barcelona la redacció d’un text refós de la modificació del POUM a l’àmbit 

del PAU-8 CASABLANCA SUD 

 

S3.- Acceptar la comunicació de les obres de connexió de desguassos de coberta i 

sortida del drenatge del mur soterrani a través del camí dels casals a realitzar al Centre 

Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi per raó de l’expedient núm. 20/2018 i declarar-les 

d’especial interès o utilitat municipal per raons culturals 

 

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

 

 


