
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 10 DE GENER DE 2018 

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 13 de desembre de 2017
2. Concedir llicència municipal d’obres per a la rehabilitació d’edifici per enobotiga i 

sala de tast a la Masia Can Parellada del Corral del Mestre per raó de l’expedient 
123/2017

3. Concedir llicència municipal de divisió per a la segregació i agrupació de diverses 
finques registrals per raó de l’expedient 98/2017

4. Aprovar el retorn de la fiança de garantia de conservació de via pública 
dipositada per les obres de construcció de dos habitatges unifamiliars a l’Avinguda 
de la Zona Esportiva, 16 i 18 de Lavern per raó de l’expedient 49/2004

5. Aprovar el retorn de la fiança de gestió de residus dipositada per les obres de 
Construcció d’un magatzem al Camí rural de Santa Fe per raó de l’expedient 
104/2013

6. Aprovar inicialment el Projecte d’enderroc del volum dels lavabos de l’estació de 
Lavern 

7. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona dins el programa 
complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019

8. Aprovar la col·laboració econòmica de la societat Investigación Desarrollo 
Morteros, S.L. en el finançament de les obres de consolidació estructural de la torre 
de “El Telègraf” d’Ordal

9. Autoritzar el canvi de nom de la concessió del nínxol 91 del cementiri municipal
10. Autoritzar una reducció de jornada de treball per a cura de fill menor
11. Revocar l’atorgament de complement específic complementari per assumpció de 

tasques i responsabilitats
12. Declarar desert el procediment de licitació de l’explotació del nou equipament 

turístic de Subirats 

SOBREVINGUTS:

S1.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per al projecte suport municipis, 
inclòs en el Programa Treball i Formació 



S2.- Concedir una subvenció econòmica de 300 € al Centre Recreatiu de Can Rossell 
corresponent a l’exercici de 2017 i en concepte de despeses relacionades amb el grup de 
teatre de Can Rossell

S3.- Aprovació de les despeses provinents de l’execució del programa Anem al Teatre del 
curs escolar 2017-2018

S4.- Contractar el servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat de la primera fase 
d’obres del projecte de pavimentació del camp esportiu a la Urbanització Can Rossell

S5.- Contractar les obres de Renovació d’una tram de la canonada d’impulsió del dipòsit 
dels Casots al de Can Rossell. fase 1
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