
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 1 DE MARÇ 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 15 de febrer de 2017.
2. Aprovar les bases i la convocatòria del procés per a la selecció d’un peó per a la 

brigada municipal.
3. Registrar la comunicació de l’activitat de fabricació de càpsules d’alumini i altres 

accessoris per a la indústria del cava a nom de Enoplàstic Med, SAU.
4. Concedir llicència d’obres majors per a la obertura de rasa per la vorera del carrer 

Oreneta d’Ordal, per a l’estesa de dos circuits de cable subterrani, per raó de 
l’expedient d’obres núm. 7/2017.

5. Concedir llicència d’obres majors per a l’obertura de dues cales al vial perimetral 
exterior del Polígon Industrial Lavernó, per a localitzar i anul·lar un ramal de gas i 
modificar un vàlvula de la xarxa existent, per raó de l’expedient d’obres núm. 
15/2017.

6. Contractar l’adquisició de plaques de senyalització de carrers per als nuclis de 
població de Ca l’Avi, Can Cartró, El Corral del Mestre, Can Bas, Can Batista i el 
carrer de Cal Pau Xic.

7. Aprovar el retorn de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus per la 
rehabilitació de Cal Ros i Cal Moro a Ca l’Almirall de Lavern, per raó de l’expedient 
d’obres núm. 11/2013.

8. Concedir llicència d’obres majors per a la rehabilitació d’habitatge ubicat al carrer 
de Santa Madrona, núm. 22 i carrer de les Miqueles, s/n de Sant Pau d’Ordal, per 
raó de l’expedient d’obres núm. 20/2017.

9. Concedir llicència d’obres majors per a la construcció d’una piscina al carrer Nou, 
núm. 16 de Sant Pau d’Ordal, per raó de l’expedient d’obres núm. 21/2017.

10. Sotmetre a exposició pública el Projecte d’actuació específica de “Creació d’un 
espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de 
Subirats” i iniciar l’expedient de sol·licitud d’usos provisionals.

11. Concedir llicència per a la tinença de gos perillós.
12. Modificar la quantia de la fiança de conservació de via pública en relació a la 

llicència municipal d’obres per a la rehabilitació de la Masia de Cal Francisco del 
Molinet, atorgada per raó de l’expedient d’obres núm. 114/2016.

13. Concedir un ajut social per la compra d’ulleres.
14. Concedir un ajut social per la compra d’ulleres.
15. Aprovar la liquidació dels comptes de CASSA corresponents al cànon de nova 

connexió del 4t bimestre de 2016.
16. Aprovar la liquidació dels comptes de CASSA corresponents a la recaptació de la 

taxa de clavegueram, 4t i any 2016.
17. Aprovar la liquidació dels comptes de CASSA corresponents a la recaptació de la 

taxa de depuració del Polígon Industrial Can Bas, 4t i any 2016.



18. Acceptar la proposta de CASSA de realitzar només dues facturacions/any per a 
consums d’aigua en boques de reg i fonts, el segon i cinquè bimestre de l’any.

19. Aprovar gratificacions extraordinàries al Vigilant municipal.
20. (Resta damunt la taula).
21. Aprovar l’adhesió al programa Nits a la Fresca 2017.
22. Acceptar les inscripcions presentades per a l’espai de suport acadèmic ofertat pel 

Subijove.
23. Aprovar l’atorgament de  subvencions a entitats esportives per a l’exercici de 2017.
24. Autoritzar la realització de la V edició de la cursa de muntanya Correbocs d’Ordal i 

l’abonament de la subvenció corresponent.
25. Aprovar l’autorització per a la realització d’un curs a personal de l’ajuntament.
26. Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja viària per al municipi de 

Subirats.
27. Aprovar la contractació de l’adquisició de tres telèfons digitals per a les oficines 

municipals.
28. Aprovar la contractació del servei d’un animador infantil per a la festa de fi de curs 

de les llars municipals d’infants de Subirats.

SOBREVINGUTS:
S1.- Aprovar el cessament definitiu de l’activitat d’envasat i etiquetatge de plantes 
aromàtiques i medicinals de conreu propi ubicada al carrer Sant Sebastià, 30 de Ca l’Avi.
S2.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés per a la selecció d’un oficial electricista 
per a la brigada municipal.
S3.- Aprovar el programa d’inspeccions d’activitats comunicades i la contractació del 
servei extern corresponent.
S4.- Atorgar la subvenció nominativa corresponent a l’exercici 2016 al Centre Agrícola de 
Sant Pau en concepte de realització d’obres.
S5.- Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici 2016 al Centre Cultural i recreatiu de 
Ca l’Avi en concepte de realització d’obres.
S6.- Atorgar a la Coral infantil El Serral de Lavern, Grup de Joves, la subvenció 
corresponent al 2016.
S7.- Aprovar les vacances de la treballadora municipal Maria Cartró Iriarte.
S8.- Aprovar inicialment el projecte d’obres “Adequació d’habitatge social a la planta 
baixa d’un edifici municipal a Ordal”, aprovar l’expedient de contractació i aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de les obres 
esmentades.

RESTEN DAMUNT LA TAULA:
20.Aprovar el conveni de col.laboració per a realitzar activitats de caire educatiu a les 
AMPES de l’escola Subirats, Montcau i Sant Jordi, i acordar l’abonament de la subvenció 
corresponent a cadascuna d’elles.
                                      ---------------------

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




