
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 25 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 Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació 
Urbanística núm. 14 “Carrer Dr. Bofill”

3. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació 
Urbanística núm. 19 “Carrer Flors”

4. Contractar la fabricació d’un faristol de presentació d’acer corten per a la plaça 
dels Avis de Ca l’Avi

5. Contractar la fabricació i instal·lació d’un barana de ferro per a la plaça de Els 
Casots de Subirats 

6. Contractar l’adquisició de material de lampisteria i fontaneria per a manteniment

7. Contractar l’adquisició d’una amoladora per a la brigada municipal

8. Atorgar llicència d’obres de construcció d’escomesa de sanejament d’un celler al 
carrer Ca l’Almirall, número 12 de Lavern per raó de l’expedient núm. 108/2017

9. Contractar el servei d’enjardinament del costat oest del carrer Romaní del barri de 
La Guàrdia al nucli de Sant Pau d’Ordal

10.  Aprovar la certificació primera de les obres de “Formació de vestidors i lavabos al 
hub de bicicletes de l’estació de Lavern”

11.  Aprovar la certificació primera de les obres de “Reforma de l’oficina de turisme de 
l’estació de Lavern”

12.  Aprovar la sol·licitud de vacances presentada pel senyor Òscar Arias Pérez, 
empleat del pla d’ocupació de la brigada municipal de Subirats

13.  Contractar l’adquisició de 6m³ de formigó per a la formació de sabates per a 
col·locar una pèrgola a la plaça de Els Casots

14.  Aprovar el retorn de la fiança de conservació de via pública i denegar el retorn 
de la fiança de gestió de residus per les obres de construcció d’una piscina al 
carrer Nou, núm. 16 de Sant Pau d’Ordal per raó de l’expedient 21/2017



15. Aprovar inicialment l’annex a les bases del conveni aprovades en sessió de junta 
de govern celebrada en data 12 de febrer de 2014, per al procediment de 
concessió de subvenció a les entitats esportives del municipi durant l’exercici de 
2018

16. Contractar la prestació del servei de neteja de la llar per a famílies amb un 
seguiment específic des de serveis socials

17. Cedir l’ús a títol gratuït i a precari d’un portàtil a l’entitat Associació per a la 
Defensa Forestal de Subirats

18. Contractar el subministrament de bancs de vestidors fenòlics per al mòdul instal·lat 
al camp de gespa municipal de Sant Pau d’Ordal

19. Contractar el subministrament d’un desfibril·lador portàtil

20. Contractar el subministrament i la posada en funcionament d’un transmissor FM 
d’1Kw complet per a l’emissora municipal

21. Contractar el servei de manteniment de les tres centraletes telefòniques amb les 
seves respectives terminals, titularitat de l’Ajuntament de Subirats

22. Atorgar ajuts per a transport a centre de dia i hospital de dia per a gent gran

23. No prorrogar la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del servei de la Piscina 
Municipal  d’Ordal i del bar  ubicat dins la mateixa  instal·lació per a la temporada 
de bany d’estiu 2018 a l’actual arrendatari 

24. Revocar la subvenció atorgada a favor de la senyora M.E.M. per acord de la Junta 
de Govern Local de 29 de març de 2017,en concepte d’ajuts per a transport a 
centre de dia i hospital de dia per a gent gran per no concórrer a partir del dia 1 
d’abril de l’any 2017

25. Atorgar la subvenció a l’Esplai Sol Naixent en concepte despeses corresponents a 
les activitats realitzades durant l’any 2017

26. Atorgar al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi la subvenció corresponent a l’any 
2017 en concepte de la subvenció anual corresponent a les activitats organitzades 
per la Festa Major de l’any 2017

27. Aprovar efectuar el pagament de la quota corresponent a l’exercici 2017 al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament

28. Regularitzar la primera quota a abonar per l’ús de la paret mitgera de l’Av 
Barcelona, 16 d’Ordal

SOBREVINGUTS:

S1. Liquidar, a la mercantil Deixalles i Transports Angel Plazas, S.A., amb NIF A58086398, la 



taxa per a la  prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i 
les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques

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


