
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 7 DE JUNY 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 24 de maig de 2017

2. Aprovar el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable PE-snu-5 “Ceràmica 
d’Ordal”

3. Desestimar la valoració presentada per la senyora Isabel Agut Bayot i ratificar la 
valoració aprovada per la Junta de Govern Local del dia 1 de febrer de 2017

4. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats pel personal de l’Ajuntament amb motiu 
de la Festa del Medi Ambient

5. Concedir llicència municipal d’obres per a la rehabilitació de l’habitatge situat a 
l’Avinguda de Barcelona, núm. 65 bis d’Ordal per raó de l’expedient núm. 63/2017

6. Contractar les obres d’arranjament d’un camí alternatiu d’accés a la Urbanització 
La Muntanya Rodona

7. Contractar el servei de desbrossada de les voreres i zones verdes dels polígons 
industrials de Subirats

8. Aprovar el retorn de les fiances de garantia de reposició de via pública i de gestió 
de residus per les obres realitzades al carrer Sant Sebastià, núm. 2 de Ca l’Avi per 
raó de l’expedient núm. 123/2008

9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’entitat 
Nou Set EI, SCCL per a la realització del projecte “Riu inclusiu” durant el primer 
semestre de 2017

10. Contractar el servei de reparació del talla tanques i adquisició de petit material 
per desbrossar

11. Contractar l’adquisició de mobiliari d’acer inoxidable per a la terrassa del bar de la 
piscina de Sant Pau d’Ordal

12. Contractar l’adquisició de vint tanques de plàstic per a senyalització

13. Regularitzar el projecte de reparcel·lació del PAU-15, i aprovar inicialment el 
Conveni urbanístic a subscriure amb un dels propietaris afectats, en pagament de 
les despeses d’urbanització



14. Atorgar un ajut social per la compra d’ulleres

15. Atorgar un ajut social per la compra d’ulleres

16. Aprovar la desestimació de la sol.licitud de J.V.T. de donar de baixa el rebut de la 
taxa d’escombraries corresponents al carrer Passadaines, 11 d’Ordal

17. Aprovar la contractació del servei per realitzar l’activitat de la festa de l’escuma 
organitzada per l’esplai Els Cargols

18. Aprovar el conveni de col.laboració entre L’IES Escola Intermunicipal del Penedès i 
l’ajuntament de Subirats per a les propostes de formació professional DUAL per a la 
realització de pràctiques per alumnes del cicle formatiu de grau superior 
d’educació infantil

19. Contractar el servei de cuinera per donar cobertura al casal d’estiu de l’escola i 
llar de Sant Pau d’Ordal per al 2017

20. Atorgar a l’esplai Sol Naixent autorització per accedir a la piscina municipal 
d’Ordal uns dies concrets aplicant l’ordenança núm. 19 de la taxa per a la 
prestació de serveis en la piscina municipal

21. Atorgar al Centre d’Esplai els Cargols autorització per accedir a la piscina 
municipal de Sant Pau d’Ordal uns dies concrets aplicant l’ordenança núm. 19 de 
la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal

22. Atorgar a l’escola el Montcau d’Ordal autorització per accedir a la piscina 

municipal d’Ordal uns dies concrets aplicant l’ordenança núm. 19 de la taxa per a 
la prestació de serveis en la piscina municipal

23. Atorgar a l’AMPA de l’escola el Montcau d’Ordal autorització per accedir a la 
piscina municipal d’Ordal uns dies concrets aplicant l’ordenança núm. 19 de la 
taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal

24. Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de les llars d’infants

25. Aprovar la contractació del subministrament de 500 medalles

26. Aprovar la contractació de diferents serveis i subministraments per a la participació 
en el torneig de futbol 7 infantil comarcal

27. Autoritzar a l’arrendatari de la piscina de Sant Pau d’Ordal a realitzar l’ampliació 
sol·licitada de l’horari del servei de bar 

28. Autoritzar a l’arrendatari de la piscina d’Ordal a realitzar l’ampliació sol.licitada de 
l’horari del servei de bar 

29. Aprovar la contractació del servei de l’activitat “Descobrint l’òpera”

30. Aprovar la contractació del servei de trenta sessions informatives i terapèutiques 



d’educació emocional relacionades amb l’escolta activa per a la gent gran 

31. Atorgar un ajut a la Sr. M.R.G.R. per a transport a centre de dia

32. Aprovar efectuar una aportació econòmica a “Turó. Salut Mental. Associació de 
familiars i amics.”

33. Cedir l’espai de les antigues escoles a l’Associació de Diables de Sant Pau d’Ordal 
per allotjar membres de colles diables convidades a la festa dels diables del 16 i 17 
de juny que se celebrarà a Sant Pau

34. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Associació Veïns del Barri de Sant Joan 
per a la festa major del 2017

35. Aprovar la contractació del servei del taller “Formació en violència de gènere a 
través de Teatre Social”

36. Atorgar a l’Associació Subigran la subvenció corresponent al 2017

37. Aprovar els convenis de col.laboració amb diferents empreses pel patrocini 
publicitari en la celebració dels 1.100 anys del Castell de Subirats

38. Aprovar la modificació de les places ofertes dins el Pla d’Ocupació per a l’any 
2017

39. Aprovar les bases específiques reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica 
esportiva 

40. Acceptar les sol·licituds presentades per a participar en el Casal d’estiu de les Llars 
municipals del 26 de juny al 28 de juliol

41. Aprovar la contractació del Sr. José Grau Castellví per ocupar la plaça de peó a la 
brigada municipal

SOBREVINGUTS:

S1.- Autoritzar la celebració de dos correfocs, els dies 16 i 17 de juny a Sant Pau d’Ordal 
per a la celebració de la festa dels diables

S2.- Aprovar la contractació del servei de càtering per al subministrament del dinar als 
participants en el ral.li dels 1.100 anys per al dia 1 de juny

S3.- Modificar el punt número 2 de la junta de govern local de 26 d’abril de 2017 
corresponent a la contractació de l’arrendament d’una carpa de 20 x 10 metres a 
instal·lar al  pati de l’escola de Lavern

S4.- Autoritzar la celebració d’un concert gratuït a la pista poliesportiva d’Ordal, el dia 17 
de juny de 2017 i d’un sopar popular 

S5.- Autoritzar a l’Ateneu Agrícola de Lavern poder disposar dels vestidors del camp de 



futbol de Lavern els dies 23, 24 i 25 de juny per la festa major

S6.- Autoritzar a l’associació de veïns del barri de Sant Joan poder disposar de la pista 
poliesportiva de Casablanca durant els actes de la festa major els dies 7 i 8 de juliol 
d’enguany

S7.- Autoritzar a l’esplai els Cargols per a l’ús de la pista poliesportiva de Sant Pau d’Ordal 
de manera gratuïta per al proper dia 17 de juny de 2017 per la celebració del final de curs 
de l’esplai amb una festa de l’escuma

S8.- Aprovar registrar una activitat de pirotècnia al registre municipal d’activitats 

S9.- Contractar l’adquisició d’un fotòmetre per a presa de dades a les piscines de Sant 
Pau d’Ordal i Ordal

S10.- Contractar el servei de posada al punt de les piscines municipals de Sant Pau d’Ordal 
i Ordal

S11.- Contractar el servei de manteniment de l’aplicatiu del cementiri a l’empresa Apeiron

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


