
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 

DEL DIA 1 DE FEBRER 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 18 de gener de 2017
2. Denegar el retorn de la fiança dipositada per gestió de residus per raó de 

l’expedient d’obres número 98/2015
3. Denegar el retorn de la fiança dipositada per gestió de residus per raó de 

l’expedient d’obres número 42/2016
4. Acceptar la legalització de la comunicació d’obres presentada per raó de 

l’expedient número 85/2016 
5. Realitzar liquidació definitiva de la llicència d’obres atorgada per raó de 

l’expedient d’obres número 40/2016
6. Concedir llicència de parcel·lació de la finca registral núm. 4367 de Subirats
7. Concedir llicència de parcel·lació de la finca registral núm. 2026 de Subirats
8. Aprovar la valoració feta per la senyora Mireia Jané Campllonch corresponent al 

10% d’aprofitament del sector PMU-11 “Carrer Vermell”
9. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de part del vial del carrer Vermell 
10. Denegar la sol·licitud de llicència d’activitat de l’Hípica de Sant Pau d’Ordal 
11. Acceptar la comunicació del canvi de nom de l’activitat de carnisseria amb 

obrador ubicada a l’Avinguda de Barcelona, 18 d’Ordal
12. Concedir llicència de divisió horitzontal a la Masia Can Vendrell de la Codina per 

raó de l’expedient número 1/2017
13. Contractar el servei de redacció de l’estudi d’ordinació i d’urbanització d’un vial 

d’enllaç entre el carrer del Sol i un nou giratori sobre la carretera N-340 al seu pas 
per Ordal

14. Concedir llicència per tinença d’un gos perillós
15. Concedir llicència per tinença d’un gos perillós
16. Contractar l’adquisició de material per a muntatge d’una pica aula de Les Alzines 

de l’escola Subirats de Lavern
17. Aprovar l’execució de l’obra consistent en “Consolidació estructural de la Torre del 

Telègraf d’Ordal, fase 2. Formació de coberta”
18. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal per al Programa Treball i Formació 

adreçat a diversos col.lectius
19. Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici de 2016 a l’Ateneu Ordalenc en 

concepte d’obres
20. Atorgar un ajut a la Sra. M.R.A. per a transport a centre de dia
21. Aprovar el pagament de la taxa del 2016 al Consell Audiovisual de Catalunya pels 

serveis de comunicació audiovisual de l’emissora de ràdio municipal Penedès FM 



Subirats
22. Autoritzar la realització de la 59 ª marxa d’orientació organitzada per l’agrupació 

excursionista Talaia
23. Autoritzar a diversos treballadors a realitzar diversos cursos que ofereix el Servei de 

Formació de la Diputació de Barcelona
24. Atorgar la renovació de la targeta d’aparcament individual al Sr. Salvador Julià 

Vendrell

SOBREVINGUTS:

S1.- Autoritzar a diversos treballadors a realitzar diversos cursos que ofereix el servei de 
formació de la Diputació de Barcelona

S2.- Aprovar la contractació del servei de disseny, edició i impressió del tríptic dels actes 
de la celebració dels 1.100 anys del Castell de Subirats

S3.- Denegar la sol.licitud d’autorització per a la instal.alció d’atraccions formades per 
inflables al camp de futbol de Sant Pau d’Ordal


