
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 12 D’ABRIL 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 29 de març de 2017

2. Donar de baixa l’activitat de fusteria ubicada al carrer Catalunya, núm. 26 de Sant 
Pau d’Ordal

3. Aprovar el retorn de l’aval dipositat en garantia de les obres de Reforç de la 
Passarel·la d’Ordal i execució de nous accessos ubicats en el PK 342,90 de la 
carretera Nacional 340

4. Aprovar la contractació de l’adquisició i col·locació de paviment de resines epoxi 
per a l’antiga escola d’Ordal

5. Exposar al públic la sol·licitud d’ús provisional d’aparcament en un terreny situat al 
costat de la Masia de Can Parellada a Ordal, per raó de l’expedient número 
40/2017

6. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana PMU-6 “Mirador de les Caves”

7. Aprovar el retorn de l’aval dipositat per a la construcció de canalització soterrada 
des dels vials del parc logístic de l’Alt Penedès fins a l’entrada de les instal·lacions 
d’Agromillora, per raó de l’expedient d’obres núm. 125/2015

8. Aprovar l’atorgament de pròrroga de la llicència d’obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Transformador, núm. 5 de Sant Pau 
d’Ordal, per raó de l’expedient núm. 92/2010

9. Concedir llicència d’obres majors per a la formació d’un gual a la vorera que 
confronta amb el garatge situat a la finca del carrer Ponent, núm. 7 de Sant Pau 
d’Ordal, per raó de l’expedient 39/2017

10. Retornar l’aval dipositat en concepte de garantia de les obres d’urbanització del 
carreró Pere Grau de Lavern

11. Comunicació en relació a l’anul·lació de declaració responsable de venda de 
plantes i eines agrícoles a Can Sallent

12. Contractar el servei de manteniment de les piscines de Sant Pau d’Ordal i d’Ordal 
durant la temporada de bany 2017

13. Aprovar la certificació primera i única de les obres de Consolidació estructural 



bàsica de la Torre del Telègraf d’Ordal, fase II.

14. Denegar el permís de primera ocupació de garatge en planta soterrani al carrer 
Llevant, núm. 17 de Sant Pau d’Ordal i requeriment de legalització de les obres 
efectuades

15. Contractar l’adquisició de 20 m. de tanca “rivisa” per a l’escola de Lavern

16. Aprovar l’atorgament d’ajut social per a la compra d’ulleres 

17. Aprovar l’atorgament d’ajut social per a la compra d’ulleres 

18. Aprovar l’atorgament d’ una bestreta a una treballadora municipal

19. Autoritzar a la Sra. Maria Cinta Tabueña Roige per a la realització del curs 
“Tècniques de PNL per a la millora de l’eficiència personal”

20. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal divers de l’ajuntament

21. Acceptar la subvenció de 14.877,48 €, “Programa complementari per a la garantia 
del benestar social” atorgada per la Diputació de Barcelona 

22. Acceptar l’increment de la subvenció de 14.156,84 €, “Programa complementari 
de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016” atorgada 
per la Diputació de Barcelona 

23. Aprovar la renovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat en la modalitat titular no conductor a la Sra. E.C.M.

24. Aprovar la renovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat en la modalitat titular no conductor a la Sra. D.C.S.

25. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a centre de dia, 
hospital de dia i centre de dia de salut mental per al 2017

26. Autoritzar la celebració d’una cercavila el dia 30/4/2017 a Can Cartró en motiu de 
la festa major amb la participació, entre d’altres grups, de diables

27. Aprovar l’actualització del preu del servei de càtering i lloguer de material 
d’hostaleria contractat per a l’acte del dia 28 de febrer de 2017, acte inaugural de 
la celebració dels 1.100 anys del Castell de Subirats

28. Atorgar un ajut econòmic al Centre Agrícola de Sant Pau en concepte de 
despeses realitzades per la festa major de Sant Pau

29. Aprovar la contractació de diversos tallers i activitats formatives d’àmbit cultural 
(CERC) subvencionats per la Diputació de Barcelona

30. Aprovar els convenis de col.laboració establerts amb diverses empreses del 
municipi pel patrocini publicitari en la celebració dels 1.100 anys del Castell de 
Subirats



31. Aprovar la pròrroga de col.laboració educativa entre l’ajuntament de Subirats i 
l’Escola Intermunicipal del Penedès

32. Aprovar la contractació del servei de guia local per diverses passejades pels 
camps de presseguers durant els mesos d’abril, maig i juny de 2017

33. Aprovar l’aportació econòmica per al 2017 al Consorci de Promoció Turística 
Penedès i aprovar l’adaptació del conveni establert

34. Aprovar la contractació del servei de guiatge per a la visita dels alumnes de 
l’escola Montcau al Castell de Subirats

35. Aprovar el conveni de cooperació educativa per la realització de pràctiques 
acadèmiques amb l’Escola universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la 
Universitat Autònonma de Barcelona

SOBREVINGUTS:

S1. Acceptar la liquidació presentada per la Pedrera de l’Ordal corresponent al 1er trimestre 
de 2017.

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


