
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 24 DE MAIG 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 10 de maig de 2017
2. Contractar les obres d’arranjament del Camí de Can Mata del Racó a Subirats
3. Contractar el servei per a la instal·lació elèctrica i d’aigua per a la sala polivalent 

d’Ordal
4. Contractar l’adquisició de projectors LED portàtils per a millora de celebracions i 

actes municipals
5. Aprovar la certificació única de les obres de reforma de l’edifici de les antigues 

escoles d’Ordal per a espai multifuncional, situat al número 22 del carrer Mossèn 
Isidre Solsona d’Ordal

6. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per la brigada municipal d’obres de 
l’Ajuntament

7. Atorgar autorització per al tancament al trànsit de vehicles de la plaça Subirats de 
Sant Pau d’Ordal, el dia 18 de juny de 2017

8. Contractar el servei de redacció de l’estudi d’alternatives per al traçat d’un camí 
entre la urbanització Can Rossell i el camí de Savall a Can Rossell

9. Contractar l’adquisició d’equips de protecció individual per als treballadors de la 
Brigada municipal d’obres

10. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de les llars d’infants de 
l’Ajuntament

11. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats pel Vigilant municipal 
12. Aprovar els comptes de CASSA corresponents al 1er trimestre 2017
13. Acceptar la concessió del crèdit 7/2017 atorgat per la Diputació de Barcelona i 

destinat al finançament de l’obra “Camí de Can Batista i camí del Maset”
14. Acceptar la concessió del crèdit 8/2017 atorgat per la Diputació de Barcelona i 

destinat al finançament de l’obra “Segon habitatge social a Ordal”
15. Atorgar un ajut puntual a la família E.H.
16. Atorgar la targeta d’aparcament individual a C.G.V.
17. Contractar el subministrament d’un pluggin de seguretat per al wordpress per a la 

protecció de dades del web municipal
18. Contractar el subministrament de l’antivirus per als ordinadors municipals i del 

software responsable de les còpies de seguretat per al servidor
19. Atorgar al Grup Excursionista del Centre Agrícola de Sant Pau la subvenció de 

l’exercici de 2017
20. Atorgar al Centre Recreatiu de Can Rossell la subvenció per a la festa major de 

2017
21. Atorgar al Patronat Familiar de Subirats dels Casots la subvenció per a la festa 

major de 2017



22. Aprovar sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció destinada a finançar 
les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat 
municipal per al curs 2016-2017

23. Autoritzar a una treballadora municipal a realitzar un curs de prevenció de riscos 
laborals

24. Aprovar la rectificació de l’error material detectat en l’acord corresponent al punt 
16 de la Junta de Govern de 10 de maig de 2017

SOBREVINGUTS:

S1.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació d’un/
a guia informador/a turístic/a

S2.- Aprovar la classificació de les proposicions presentades pels licitadors per a la 
contractació del servei de neteja viària

S3.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres de formació de vestidors i lavabos al 
hub de bicicletes de l’estació de Lavern

S4.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres de reforma de l’oficina de turisme 
de l’estació de Lavern 

S5.-Aprovar l’expedient de contractació de les obres de reforma de l’edifici de les 
antigues escoles d’Ordal per a espai multifuncional. segona fase. 

S6.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’arranjament del camí d’accés a 
can batista i adequació d’un giratori per a autobús

S7.- Contractar el servei de redacció del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per les 
obres de pavimentació del carrer Hostalets de Cantallops

S8.- Aprovar el retorn de la fiança de residus dipositada per les obres de construcció d’una 
piscina al carrer Penedès, núm. 3 d’Ordal per raó de l’expedient núm. 42/2016

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


