
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
EN SESSIÓ DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2018 

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 7 de febrer de 2018

2. Contractar l’adquisició de pals de fusta per a treballs i reparacions en camins rurals

3. Contractar l’adquisició de material i el servei de reparació de zones infantils a Casablanca i 
Can Rossell

4. Contractar l’adquisició de material i la reparació de zones infantils d’Ordal i Can Batista

5. Contractar l’adquisició de 6 m³ de formigó per a formació d’una plataforma pels contenidors 
a Els Casots

6. Contractar l’adquisició de morter especial per a segellar esquerdes de la pista poliesportiva 
de Sant Pau d’Ordal

7. Concedir llicència per a la tinença de gos perillós

8. Aprovar l’addenda del Conveni subscrit entre l’Ajuntament de Subirats i la Mancomunitat 
Penedès – Garraf, per a la gestió de colònies de gats de carrer 2017

9. Aprovar la contractació de l’arrendament de jocs de fusta gegants i del servei de 
monitoratge per la Festa de medi ambient 2018

10. Concedir llicència per a la tinença de gos perillós

11. Contractar el servei de redacció del projecte executiu de la Plaça Nova de Lavern

12. Contractar el servei de jardineria per a diverses zones del municipi

13. Contractar la redacció de l’avantprojecte o memòria valorada de les obres corresponents a 
la reordenació i ampliació de la piscina d’Ordal

14. Aprovar la certificació única de les obres de “Millora del camí del Maset”

15. Aprovar les hores extraordinàries presentades per personal de l’ajuntament

16. Aprovar la declaració anual de recaptació de la taxa de depuració del Polígon Industrial 
Can Bas, i la liquidació dels ingressos municipals de l’any 2.017

17. Aprovar la declaració anual de recaptació de la taxa de clavegueram, i la liquidació dels 
ingressos municipals de l’any 2.017



18. Aprovar la liquidació presentada per CASSA del fons de reposició de data 31-12-17

19. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Consorci 
de Promoció Turística del Penedès i l’Ajuntament de Subirats per a l’execució i conservació 
de l’actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès, inclosa en el Pla de 
senyalització territorial i temàtica enoturística dels nuclis de la D.O. Penedès

20. Aprovar la contractació del servei per a l’execució del projecte de les rutes vitivinícoles 
circulars de Subirats 

21. Aprovar la resolució dels ajuts individuals per a material escolar, llibres i sortides

22. Atorgar a la Comissió de Reis de Lavern la subvenció corresponent a l’exercici 2018

23. Autoritzar la realització de la VI edició de la Cursa de Muntanya Correbocs d’Ordal 

24. Aprovar la contractació del servei d’un psicòleg per al Grup d’Ajuda Mútua per a cuidadors/
es no professionals de Subirats 

25. Aprovar la contractació del subministrament de dues banquetes de jugadors per al camp 
de gespa de Sant Pau d’Ordal

26. Autoritzar la realització de cursos de formació a personal de l’ajuntament

27. Aprovar l’expedient de licitació, per procediment obert, del servei de socorrisme de les 
dues piscines municipals de Subirats per a la temporada d’estiu

28.Aprovar la contractació del servei de publicitat en premsa per la difusió de les jornades de 
portes obertes del 2018 de les llars d’infants municipals

29.Atorgar a la Comissió de Reis de Sant Pau la subvenció corresponent a l’exercici de 2017

30.Aprovar la contractació del servei de renovació de domini “Subirats.cat” i Hosting compartit 
correu (anual)

31.Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat al Sr. G.V.C.

SOBREVINGUTS:

 S1.- Aprovar la contractació del servei de creació del manual d’identitat visual de l’ajuntament de 
Subirats

S2.- Aprovar la contractació del servei de formació inicial en suport d’ús del DEA i de suport vital 
bàsic

S3.- Aprovar l’atorgament de l’ajut a l’Escola Intermunicipal del Penedès per a la col.laboració en la 
realització de les Jornades Culturals

S4.- Aprovar la contractació de l’adquisició de material per a manteniment i reposicions de 
l’enllumenat públic



S5.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’Urbanització de l’entorn de l’estació de 
Lavern

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


