
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ DEL DIA 
22 DE NOVEMBRE DE 2017 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per 
unanimitat, els següents acords:

ACORDS APROVATS:  

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 15 de novembre de 2017

2. Contractar l’adquisició de gasoil A per a l’abastiment dels vehicles municipals

3. Aprovar prèviament el “Projecte d’urbanització La Muntanya Rodona. Projecte d’actuació 
específica en zona no urbana” 

4. Aprovar la segona certificació de la 2a fase de les obres de Reforma de l’edifici de les 
antigues escoles d’Ordal per a espai multifuncional

5. Contractar l’adquisició i instal·lació de llistons de fusta per a la reparació del tancat de fusta 
de l’àrea de contenidors al Polígon Can Bas

6. Contractar el servei de tractament fitosanitari per tal de combatre la processionària del pi a 
diverses zones del municipi 

7. Concedir llicència municipal d’obres per a la nova instal·lació d’una línia de BT aèria 
engrapada a façanes al carrer Sant Sebastià de Ca l’avi per raó de l’expedient núm. 
121/2017 

8. Concedir llicència municipal per a la legalització de l’ampliació d’habitatge entre mitgeres 
amb remunta sobre planta primera existent situat al carrer Sant Jaume, 2 de Ca l’Avi per raó 
de l’expedient núm. 122/2017 

9. Contractar el disseny i impressió de material informatiu de recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals 

10. Contractar el servei de repàs i creació pintura d’elements de vialitat al terme municipal de 
Subirats

11. Contractar l’adquisició i instal·lació de vidres trencats a diverses instal·lacions esportives de 
Subirats

12. Contractar l’adquisició d’eines i material per a jardineria i desbrossada

13. Contractar el servei de renovació del domini i hosting del domini “turismesubirats.com” i 
hosting compartit anual i el servei de registre i hosting dels dominis “enobicingpenedes.com/
cat, bicingpenedes.com/cat i enobicing.com/cat”

14. Aprovar la contractació del subministrament de caramels per a l’organització de les 
cavalcades de reis de 2018

15. Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici de 2018



16. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a J.A.M.

17. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Subirats i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per 
a la prestació dels serveis socials bàsics i altres per al 2017

18. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a M.A.R.S.

19. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Subirats i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per 
regular l’ús i el cost econòmic del servei de Transport escolar no obligatori pel curs 2017-2018

20. Aprovar la baixa de l’ajut de transport adaptat atorgat a C.C.S.

21. Aprovar la contractació del servei de desplaçament en autocar de Subirats a Girona i 
retorn per la sortida organitzada per l’Associació de gent gran de Subirats

22. Aprovar la contractació del subministrament d’una maleta amb rodes per a les activitats de 
dinamització organitzades per la regidoria de la gent gran

23. Aprovar la contractació del subministrament d’un projector per a les activitats de 
dinamització organitzades per la regidoria de la gent gran

24. Contractar el servei d’elaboració i redacció del dossier documental i guió turístic de la ruta 
guiada última Defensa de Barcelona, primera fase del producte turístic

25. Contractar diferents serveis per a la creació i edició d’un nou fulletó guió turístic i històric de 
Torre Ramona

26. Contractar diferents serveis per a la creació i edició d’un nou fulletó del Mercat del Préssec

27. Aprovar la contractació del subministrament d’agendes per al personal de l’ajuntament

28. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici de 2017 a l’Esplai Els Cargols

29. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici de 2017 a l’AMPA de l’escola Sant Jordi de 
Sant Pau d’Ordal en concepte d’organització d’activitats extraescolars

30. Contractar el subministrament de dos plafons per al Subirats Tasta’l

31. Contractar el servei d’una coral infantil i la confecció d’estàndards medievals per al Subirats 
Tasta’l

32. Contractar el servei d’una xerrada per a famílies sobre pantalles i xarxes en l’ adolescència 
organitzada per la regidoria de joventut

33. Contractar la neteja de vidres per a l’escola Sant Jordi

34. Contractar el servei del lloguer de sala per al maridatge Tasta Subirats i el servei de guia 
local per a la nova ruta guiada al museu de l’Esperanto de Subirats per al Subirats Tasta’l

35. Aprovar la contractació del servei de desplaçament en autocar de Subirats al teatre Goya i 
retorn per la sortida organitzada per l’Associació de gent gran de Subirats

36. Aprovar la contractació del subministrament de jocs de taula per a les activitats de 
dinamització organitzades per la regidoria de la gent gran



37. Aprovar atorgar un ajut social per a la compra d’ulleres 

38. Aprovar atorgar un ajut social per a la compra d’ulleres 

SOBREVINGUTS:

S1. Aprovar requerir la retirada de la via pública d’unes torretes emplaçades davant el carrer 
Ponent, núm. 26 i 28 del nucli de Sant Pau d’Ordal
S2. Contractar l’adquisició i instal·lació de persianes exteriors de PVC tipus alacantina als dos 
habitatges socials reformats a Ordal
S3. Aprovar el sobreseïment del procediment de protecció de la legalitat urbanística en relació a les 
obres de condicionament de l’Hotel Sol i Vi

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


