
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 21 DE JUNY 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 7 de juny de 2017
2. Aprovar el retorn de les fiances de garantia de reposició de via pública i gestió de 

residus dipositades per les obres realitzades al carrer Nou, núm. 16 de Sant Pau 
d’Ordal per raó de l’expedient núm. 83/2015 

3. Contractar el serveis d’instal·lació elèctrica i d’aigua per als mòduls de vestidors 
del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal 

4. Contractar l’adquisició de 100 adhesius de vinil laminat per a instal·lació de codis 
QR a les cartelleres i marquesines del municipi

5. Aprovar la certificació de les obres de Renovació de la xarxa de distribució 
d’aigua a l’Avinguda de la Zona Esportiva de Lavern

6. Recepcionar l’obra en relació a la incidència ocorreguda a la via pública per raó 
de les obres de Renovació de la xarxa de distribució d’aigua a l’Avinguda de la 
Zona Esportiva de Lavern

7. Contractar la col·locació de portes als vestidors d’Ordal 
8. Adquisició de miralls i senyals de tràfic pel municipi
9. Contractar la col·locació de portes a l’antiga escola d’Ordal 
10. Adquisició de persianes per a l’escola vella d’Ordal 
11. Contractar l’adquisició d’aire condicionat per l’escola vella 
12. Efectuar el pagament de la taxa de 61,00 € al Consell Audiovisual de Catalunya 

pel concepte de prestació de serveis de comunicació audiovisual de l’exercici de 
2014 de l’emissora de ràdio municipal, Penedès FM Subirats

13. Aprovar el nomenament de l’equip d’emergències de l’ajuntament de Subirats 
segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la formació del personal

14. Acceptar la comunicació presentada per l’Ateneu Agrícola de Lavern per a la 
celebració del Ball de gala amb orquestra i empalmada, música / concert amb DJ 
a la pista polisportiva de Lavern dia 24 a la nit i matinada del 25 per la festa major 
de Lavern i atorgar les autoritzacions sol.licitades

15. Acceptar la comunicació presentada per l’Ateneu Agrícola de Lavern per a la 
celebració del concert i ball de cloenda de la festa major, amb música en directe 
a la pista polisportiva de Lavern dia 25 a la nit i matinada del 26, per la festa major 
de Lavern i atorgar les autoritzacions sol.licitades

16. Acceptar la comunicació presentada per l’Ateneu Agrícola de Lavern per a la 
celebració de Ball i música en directe i amb DJ a la pista polisportiva de Lavern, 
dia 23 a la nit i matinada del 24 per la festa major de Lavern i atorgar les 
autoritzacions sol.licitades

17. Donar resposta a la sol.licitud d’informació realitzada per l’associació de Dansa i 
Expressió Corporal Banjara 2017 en relació a la pràctica d’escalada 



18. Autoritzar la realització de l’activitat Mulla’t organitzada per Fundació Esclerosi 
Múltiple per al dia 9 de juliol a les piscines municipals

19. Aprovar la contractació del subministrament de dos equips informàtics per al 
despatx de Serveis Socials

20. Aprovar la contractació del subministrament de mobiliari per a l’espai que s’ha 
rehabilitat per a ús de la gent gran a les antigues escoles d’Ordal

21. Aprovar la contractació del servei d’una activitat musical per celebrar el cicle de 
música a la Fresca del 2017

22. Aprovar la contractació del servei d’autocar per al desplaçament dels nens i 
nenes que han d’assistir al Casal d’Estiu de Sant Pau d’Ordal i que procedeixen de 
Lavern i pobles dels voltants.

23. Aprovar la contractació del subministrament de 10 DM als efectes del muntatge 
de l’exposició dels artistes locals de Subirats que es realitzarà durant l’estiu al 
Castell de Subirats

24. Aprovar la contractació del servei dels cursets de natació per a les piscines 
municipals de Subirats, i una assegurança d’accident per als participants dels 
cursets de natació i aiguagim

25. Atorgar a l’entitat Unió Esportiva Subirats l’autorització per accedir a la piscina 
Municipal de Sant Pau d’Ordal, del 26 al 30 de juny de 18:30 h a 19:30 h i del 3 al 7 i 
del 10 al 14 de juliol de 12:30 h a 13:30 h, aplicant l’ordenança fiscal núm. 19 de la 
taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

26. Aprovar les hores presentades efectuades per personal de l’ajuntament
27. Aprovar atorgar una subvenció nominativa a l’entitat Arqueovitis, S.C.C.L.
28. Aprovar realitzar el pagament al C.P. Ordal de la subvenció del 2017
29. Aprovar realitzar el pagament a la U.E. Subirats de la subvenció del 2017
30. Autoritzar al Sr. Mikel Ozcáriz Lindstrom, en representació dels Joves de Lavern, per 

a poder disposar de la zona esportiva de Lavern el dissabte dia 1 de juliol de 2017 
per a la realització de la festa jove PorróFest

31. Aprovar la contractació de l’oficial electricista per ocupar la plaça vacant a la 
brigada municipal

32. Atorgar la subvenció per a despeses de la festa major de 2017 al Centre Recreatiu 
de Can Cartró

33. Aprovar el conveni de col.laboració entre L’IES Escola Intermunicipal del Penedès i 
l’ajuntament de Subirats per a les propostes de formació professional DUAL per a la 
realització de pràctiques per alumnes del cicle formatiu d’administració

SOBREVINGUTS:

S1.- Atorgar la gratuïtat en la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal a 
Pere Vendrell Vendrell

S2.- Aprovar la certificació primera de les obres de “Adequació d’habitatge social a la 
planta baixa d’un edifici municipal d’Ordal”

S3.- Contractar les obres de construcció i equipament de canalitzacions elèctriques per a 
l’enllumenat públic a Torre Ramona



S4.- Acceptar la comunicació per a la celebració de sopar i ball popular amb dj  el dia 30 
de juny i autoritzar l’ocupació de la plaça del col·legi de Can Batista amb motiu de la 
festa major

S5.- Acceptar la comunicació per a la celebració del ball de festa major amb orquestra el 
dia 1 de juliol de 2017 i autoritzar l’ocupació de la plaça del col·legi de Can Batista 

S6.- Acceptar la comunicació per a la celebració d’actuacions en viu i un concert de 
rumba catalana amb música en directe el dia 2 de juliol de 2017 i autoritzar l’ocupació de 
la plaça del col·legi de Can Batista

S7.- Acceptar la comunicació d’establiment no permanent responsable per a la 
instal·lació d’un castell inflable el dia 2 de juliol de 2017 i autorització per l’ocupació de la 
plaça del col·legi de Can Batista 

S8.- Aprovar inicialment el projecte de pavimentació del carrer Hostalets de Cantallops

S9.- Contractació de subministrament i serveis per a la celebració del XVè festival  de 
música a les vinyes 2017

S10 .- Contractació de serveis per la celebració del xv festival de música a les vinyes 2017

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


