
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 10  DE MAIG 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 26 d’abril de 2017
2. Aprovar prèviament el Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable de 

“Creació d’un espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’estació 
vitivinícola de Subirats” 

3. Concedir llicència municipal de moviment de terres per al perfilat d’una 
esplanada per a cultiu de vinya situada al polígon 25 parcel·la 5 de rústega de 
Subirats

4.  (Es relaciona al final)
5. CONTRACTAR la fabricació d’una base amb tres suports per a pals de banderes 
6. Contractar la fabricació de quatre marcs per a fer les reixes registrables al carrer 

Nou de Sant Pau d’Ordal
7. Aprovar l’autorització per a ocupació de la plaça Subirats el dia 23 de juny amb 

motiu de la revetlla de Sant Joan
8. Aprovar la certificació primera de les obres corresponents a la Urbanització de la 

placeta adjacent a les escoles de Lavern
9. Aprovar el retorn de la fiança de gestió de terres i runes dipositada per les obres de 

Modificació de coberta d’un garatge-magatzem al carrer Nou, núm. 16 de Sant 
Pau d’Ordal per raó de l’expedient 52/2016

10. Contractar les obres de modificacions a les instal·lacions del pou de Can Milà a 
Lavern

11. Concedir llicència municipal d’obres per a la construcció d’un edifici destinat a 
garatge, traster i local sense ús específic al carrer Transformador, número 2 de Sant 
Pau d’Ordal per raó de l’expedient núm. 134/2016

12. Contractar el servei d’aixecament topogràfic corresponent als terrenys on 
l’Ajuntament de Subirats preveu adequar un aparcament de vehicles en part de 
l’àmbit del Pla de millora urbana PMU-7 “Can Batista Nord”

13. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament
14. Denegar la sol.licitud de devolució sol.licitada corresponent al rebut pagat en 

concepte d’inscripció al curs 2016/2017 de pares i mares, feta per la Sra. A.M.M.E.
15. Aprovar el calendari de vacances del personal de l’ajuntament
16. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament
17. Atorgar a la colla gegantera de l’Ateneu Agrícola de Lavern la subvenció 

corresponent al 2016
18. Aprovar el conveni de col.laboració amb l’Associació contra el càncer, Ampert, i 

realitzar l’aportació econòmica per al 2017
19. Liquidar a l’Associació Promotora de la Fundació Autoria l’import corresponent en 

concepte de despeses del concert del Marc Parrot del passat dia 24 de març al 



Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal
20. Acceptar la fase primera de la subvenció del “Programa complementari 

d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017”, atorgada per la 
Diputació de Barcelona, d’import 1.859,33 €

21. Autoritzar el lliure accés a la piscina municipal d’Ordal als usuaris de la Casa 
Família el Cenacle d’Ordal els dijous, del 29 de juny al 27 de juliol

22. Aprovar la contractació del subministrament de 75 exemplars del llibre “Història del 
Castell i esglésies de Subirats”

23. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació 
de persones aturades, dins el Pla d’Ocupació de l’ajuntament de Subirats per a 
l’any 2017

SOBREVINGUTS:

S1.- Adjudicar al senyor SERGIO ALMODOVAR MUÑOZ la concessió de l’ús privatiu del 
domini públic per a l’explotació del servei de la piscina municipal d’Ordal, i del bar ubicat 
dins la mateixa instal·lació, per la temporada d’estiu 2017

S2.- Aprovar inicialment el projecte de “Creació d’un espai de benvinguda i millores a 
l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de Subirats”

S3.- Contractar l’adquisició de 10 tanques tipus “new jersey” per a prohibir l’aparcament 
davant del hub de bicicletes de l’estació de Lavern

S4.- Contractar el servei de vigilància amb motiu de la festa del medi ambient 2017

S5.- Aprovar el pla de seguretat i salut corresponent al manteniment de la franja contra 
incendis a la Urbanització Casablanca

S6.- Reconèixer i conseqüentment declarar a la treballadora municipal Sra. Maria Cartró 
Iriarte en la situació administrativa d’excedència voluntària

S7.- Contractar la quota d’extensió per a l’escomesa de l’edifici del carrer Mossèn Isidre 
Solsona, núm. 20 d’Ordal

RESTEN DAMUNT LA TAULA:

4.Denegar la sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’una piscina al carrer 
Forn, núm. 5 de la Urbanització Casablanca, per raó de l’expedient núm. 45/2017.

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




