
 

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

DEL DIA 15 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 de la Junta de Govern celebrada en data 25 d’octubre de 2017 

2. Contractar el servei d’enjardinament del talús de la plaça de La Guàrdia al nucli de Sant 

Pau d’Ordal 

3. Contractar el servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat de les obres 

corresponents a la millora del camí del Maset (aquest punt es retira de l’ordre del dia) 

4. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres d’ampliació de sotacoberta al 

carrer Sant Josep, núm. 52 de Can Cartró per raó de l’expedient núm. 87/2016 

5. Aprovar la liquidació a compte de les obres d’execució de la depuradora de Cantallops 

6. Atorgar llicència municipal d’obres per a la instal·lació d’una caseta d’eines a la finca del 

carrer Can Parellada, s/n de Corral del Mestre per raó de l’expedient núm. 32/2017 

7. Contractar el servei de manteniment de diverses parcel·les municipals a la urbanització 

Casablanca Sud   (aquest punt es retira de l’ordre del dia) 

8. Contractar les obres d’instal·lació de llumenera amb cablejat trenat d’alumini a l’accés de 

la Muntanya Rodona 

9. Contractar el servei de redacció del projecte de “Renovació impulsió Casots – Can Rossell. 

Fase 1” 

10. Contractar l’adquisició de vestuari d’hivern per a la brigada d’obres i per al personal del Pla 

d’ocupació  

11. Registrar l’activitat de celler d’elaboració de cava i embotellat de vins a nom de Oliver 

Viticultors S.L. 

12. Registrar l’activitat d’Elaboració de cava i embotellat de vins a nom de Ventura Soler, S.L. 

13. Aprovar l’elevació a escriptura pública d’una porció de terreny d’una superfície de 876 m² 

de la finca registral 1991 de El Pla del Penedès 

14. Contractar l’adquisició i instal·lació d’un sistema de desguàs amb reixetes als mòduls del 

camp de futbol de Sant Pau d’Ordal 

15. Aprovar l’adquisició onerosa i directa d’una porció de terreny de 976 m² que forma part de 

la finca registral núm. 1505 de Subirats 

16. Aprovar la certificació primera de les obres de 2a. fase de Reforma de l’edifici de les 

antigues escoles d’Ordal per a espai multifuncional 

17. Contractar l’adquisició 500 unitats d’embolcalls per a ús alimentari (Boc’n&Roll) amb 

personalització inclosa 

18. Desestimar la sol·licitud d’aplaçament del pagament de la quota de la liquidació definitiva 

de les contribucions especials de l’obra “Urbanització de dos trams de carrers a Torre 

Ramona” 

19. Contractar l’adquisició de vestuari d’hivern per a la brigada d’obres municipal 

20. Contractar el servei d’assistència per fer forats amb màquines per a col·locació de 

l’estructura per cobrir la plaça dels Casots de Subirats 

21. Contractar el servei d’arranjament del camí interior que va d’una porta d’entrada a l’altra 

del Castell de Subirats 

22. Contractar l’adquisició de travesses, pals i tanques per a treballs i reparacions en parcs i 

jardins 



23. Contractar les obres previstes al projecte de millora del camí del Maset (aquest punt es retira 

de l’ordre del dia) 

24. Aprovar el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Subirats i el senyor Eudald Massana 

Noya referent a les obres de millora del ferm del camí del Maset (aquest punt es retira de 

l’ordre del dia) 

25. Contractar el servei de direcció d’obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut 

corresponent a l’actuació d’Instal·lació de gespa artificial i adequació de l’entorn del 

camp de futbol municipal de Can Cartró 

26. Executar la garantia definitiva constituïda pel senyor Sergio Almodóvar Muñoz, per la 

concessió de l’ús privatiu i explotació del servei de la piscina municipal de d’Ordal, i del bar 

ubicat dins la mateixa instal·lació, per la temporada d’estiu 2017 i iniciar l’expedient per al 

cobrament, via executiva, de l’import del cànon 

27. Requerir al senyor Sergio Almodóvar Muñoz per tal que, lliuri les claus de les instal·lacions de 

la piscina municipal d’Ordal, i del bar  

28. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció, per concurs, en règim de lliure 

concurrència, per a la contractació, en règim de personal laboral temporal, d’un/a guia 

informador/a turístic/a per a l’ajuntament de Subirats. 

29. Aprovar la contractació de l’adquisició d’un ordinador portàtil per a ús d’alcaldia (aquest 

punt es retira de l’ordre del dia) 

30. Aprovar la contractació del servei del taller infantil dedicat al vi i l’enocultura per a la fira del 

Subirats Tasta’l 2017 

31. Aprovar la contractació del servei d’assistència jurídica Espublico Servicios para la 

Administración, S.A. 

32. Aprovar els convenis de col·laboració amb empreses pel patrocini de l’edició i impressió 

d’un llibre referit a la història del Castell de Subirats dins el marc de la celebració dels actes 

dels 1.100 anys del Castell de Subirats 

33. Atorgar a l’Ateneu Agrícola de Lavern la subvenció corresponent a l’any 2017 per en 

concepte de la subvenció anual corresponent a les activitats organitzades per la Festa 

Major de Lavern  

34. Atorgar a la comissió de reis de d’Ordal una bestreta per l’organització de la cavalcada de 

reis d’Ordal per a l’exercici de 2018 

35. Atorgar als Geganters del Casal de Can Batista la subvenció corresponent a l’any 2017  

36. Abonar a la funcionària de carrera de l’Ajuntament de Subirats, Sra. Esther Grases i Simon, 

una gratificació extraordinària per les tasques realitzades, amb caràcter accidental, de 

secretaria-intervenció durant el període de temps comprès entre el dia 1 al 31 d’agost de 

2017, ambdós inclosos 

37. Aprovar els comptes de Cassa corresponents al 2on trimestre de 2017 

38. Aprovar els comptes de Cassa corresponents all 3er trimestre de 2017  

 

SOBREVINGUTS: 

S1.Contractar els treballs de realització de cales i pous de registre a la xarxa de clavegueram de 

Sant Pau d’Ordal 

S2. Aplicar la tarifa 2 a la Sra. A.G.LL. pel rebut de la llar d’infants 

S3. Abonar a Laura Esteller i Elisabet Rodríguez una gratificació per la direcció del Subirats Medieval  

S4. Contractar les obres de desplaçament de línies aèries de distribució d’energia elèctrica 

afectades per la formació i urbanització de la plaça de Lavern 

S5. Aprovar inicialment el projecte d’adequació de la zona comunitària del nucli urbà de Can 

Rossell a Subirats 

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



 

 

 

 

 


