
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 11 OCTUBRE 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 per la Junta de Govern el dia 11 d’octubre 
de 2017

2. Aprovar inicialment el Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-14 “Castell de 
Subirats”

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

4. Donar de baixa la sol·licitud de llicència d’obres feta per la mercantil Agromillora 
Iberia, S.L. per a la instal·lació de mòduls prefabricats per als equips de reg i 
expedient núm. 46/2017

5. Registrar la comunicació prèvia de l’activitat de magatzem logístic al Polígon 
Industrial Noia-Lavernó presentada per la mercantil Deixalles i Transports Plazas, S.A. 
i aprovar la sol·licitud de fraccionament de la taxa corresponent a la Tramitació 
del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura d’establiments

6. Aprovar el retorn de la fiança dipositada per moviment de terres al polígon 65 
parcel·la 6 i polígon 66 parcel·la 5 per raó de l’expedient núm. 30/2016 

7. Contractar el servei de redacció del projecte de reforma de les instal·lacions 
elèctriques de la zona esportiva d’Ordal, direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut 

8. Contractar el servei de redacció del projecte de “Realització de col·lector i millora 
de traçat i desguàs del carrer Sant Jordi a Ordal”

9. Atorgar llicència per a construccions auxiliars (vestuaris i magatzem) als cellers de 
Bodegues Sumarroca S.L.

10. Aprovar la baixa de la inscripció a la Llar d’infants l’Esquirol d’A.B.B. per al curs 
2017/2018

11. Aprovar l’aplicació de la tarifa 1 a la Sra. J.F.V. pel rebut mensual d’A.I.F.

12. Aprovar la contractació del servei de guiatge per a la visita dels alumnes de 
l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal al Castell de Subirats

13. Aprovar la contractació del servei de prestació del taller de creixement personal  



“Mou-te per moure”

14. Aprovar la contractació del servei de monitoratge per a la prestació del taller de 
creixement personal  “Mou-te per moure”

15. Rectificar el punt tercer de l’acord 26 è pres per la Junta de Govern de 13 de 
setembre de 2017

16. Contractar el servei d’una obra de teatre dins el marc de la 27 a Roda de Teatre 
de la coordinadora GATAP

17. Concedir un ajut econòmic a l’Escurcerot i Diables d’Ordal corresponent a 
l’exercici 2017

18. Atorgar al Casal de Can Batista la subvenció corresponent a l’exercici 2017 
corresponent a la festa major de 2017

19. Aprovar la devolució de la fiança corresponent a l’arrendament de la piscina de 
Sant Pau d’Ordal i del bar ubicat dins la mateixa instal.lació 

20. Autoritzar la realització d’un curs de “Sitmun bàsic municipal” a la treballadora 
M.M.U.

21. Contractar el servei de maquetació, edició i impressió del calendari municipal per 
al 2018

22. Acceptar la clàusula addicional tercera per a l’exercici de 2017 per a l’atenció 
primària en els consultoris municipals del conveni establert entre l’Ajuntament de 
Subirats i el Servei Català de la Salut

23. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’Ajuntament

SOBREVINGUTS:

S1.- Aprovar el plec  de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques per 
la concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del nou equipament turístic 
municipal d’acolliment del cicloturisme al Penedès i Hub de bicicletes

S2.- Contractar insercions publicitàries per a la fira del Subirats Tasta’l 2017 a diferents 
mitjans de comunicació

S3.- Atorgar a la SRA. S.C.V. l’aplicació de la tarifa 1 al rebut de la llar d’infants del seu fill 
LL.S.C.

S4.- Concedir i abonar una bestreta a la treballadora P.G.S.

S5.- Acceptar la liquidació de LA PEDRERA DE L’ORDAL corresponent al 3er trimestre de 
2017



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


