
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 12 DE JULIOL 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 21 de juny de 2017
2. Aprovar el retorn de les fiances de garantia de reposició de via pública i gestió de 

residus dipositades per les obres realitzades a l’Avinguda de la Zona Esportiva, núm. 
2-4 de Lavern per raó de l’expedient núm. 112/2015 

3. Contractar el servei de coordinació del Projecte Riu Inclusiu per al segon semestre 
de 2017

4. Contractar el servei de revisió i posada al dia dels extintors de tots els edificis i 
equipaments municipals de Subirats

5. Contractar l’adquisició d’un soldador elèctric per a la brigada municipal
6. Contractar el servei de transport de cisternes d’aigua per omplir la piscina d’Ordal
7. Contractar el servei de pintura de parets, sostres i portes de fusta de l’antiga escola 

de nenes d’Ordal
8. Contractar el servei de desbrossada dels camins que envolten Can Rossell, La 

Guàrdia, Els Casots i Ordal d’aquest terme municipal
9. Concedir llicència per a la segregació d’una porció de terreny de 7.300 m² de la 

finca registral núm. 1966
10.Aprovar l’adquisició onerosa i directa dels terrenys afectats per l’actuació de 

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

11.Prendre en consideració els informes tècnics emesos en relació a la sol·licitud feta 
per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona per inici 
d’avaluació d’impacte ambiental simplificada del Pla Especial urbanístic línia 
elèctrica de mitja tensió a 25 KV al Polígon industrial Can Margarit

12.Denegar la sol·licitud d’anul·lació del rebut de la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals feta pel senyor Josep Vila Rodón

13.Contractar l’adquisició, instal·lació i posada en marxa de la instal·lació de fibra 
òptica a l’Oficina de Turisme de l’estació de Lavern

14.Contractar l’adquisició de petit material per a les desbrossadores de la brigada 
municipal

15.Contractar l’adquisició i instal·lació d’una planxa de ferro per a tapar un forat 
lateral de l’escala de la pista d’Ordal

16. Concedir llicència d’obres i ús provisional d’aparcament en un terreny situat al 
costat de la Masia Can Parellada per raó de l’expedient núm. 40/2017

17.Aprovar el retorn de la fiança de gestió de residus dipositada per les obres de 
Construcció d’un magatzem a Can Cartró, per raó de l’expedient núm. 104/2013 
(AQUEST ACORD RESTA DAMUNT LA TAULA)

18.Aprovar la certificació segona i última de les obres de “Urbanització de la placeta 



adjacent a les escoles de Lavern” (AQUEST ACORD RESTA DAMUNT LA TAULA) 
19.Concedir llicència municipal de moviment de terres per al perfilat d’una 

esplanada per a un cultiu de vinya al polígon 58 parcel·la 2 per raó de l’expedient 
núm. 78/2017

20.Concedir llicència municipal de moviment de terres per al perfilat d’una 
esplanada per a cultiu de vinya al polígon 60 parcel·la 34 per raó de l’expedient 
núm. 87/2017

21.Concedir llicència municipal de moviment de terres al polígon 57 parcel·la 2 per 
raó de l’expedient núm. 85/2017

22.Contractar el servei de redacció de projecte, direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut d’enderroc dels lavabos de l’estació de Lavern

23.Autoritzar al  socorrista de les piscines municipals contractat per l’Ajuntament Sr. 
Oscar Roig  Montull  a realitzar el servei de socorrisme  dels esmentats banys 
nocturns 

24.Aprovar liquidar la quota PQPI-PTT (Programa de Qualitat professional Inicial, dins el 
Pla de Transició al Treball) pels cursos curs 2015-16 i 2016/17

25. Aprovar la contractació de l’activitat de Bubble Football gestionada a través de 
la realització de la modalitat torneig i jocs lliures a realitzar al camp de gespa de 
Sant Pau el 19 de juliol, organitzada pel servei de joventut 

26. Autoritzar la utilització a la U.E. Sant Pau del camp de gespa per a la realització del 
torneig de futbol 7 al 21 de juliol

27.Aprovar la realització del pagament de la subvenció nominativa al C.F. Can Cartró 
corresponent a l’exercici 2017

28.Aprovar la realització del pagament de la subvenció nominativa a la U.E. Sant Pau 
corresponent a l’exercici 2017

29.Aprovar la contractació del servei de reparació de l’aparell d’alarma exterior del 
local social de Casablanca

30.Aprovar la minuta del conveni a formalitzar entre els Ajuntaments de la Palma de 
Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Subirats, Torrelles de Llobregat, Corbera de Llobregat, Cervelló, Pallejà i 
Vallirana, per a la contractació conjunta d’un tècnic per a desenvolupar millors 
polítiques socioculturals.

31.Atorgar autorització a l’esplai Sol Naixent per accedir a la piscina municipal 
d’Ordal d’11h a 13.30h els dimarts 27 de juny i l’11 i el 25 de juliol  i poder accedir a 
la pista poliesportiva d’Ordal els dimarts 4 i 18 de juliol de 9.30 a 12:00 h., aplicant 
l’ordenança fiscal núm. 19 de la taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal

32.Aprovar donar resposta a diverses peticions realitzades per l’entitat 
Ordalencament per la celebració de l’Ordalada el dia 4 d’agost dins els actes de 
la festa major d’Ordal

33.Autoritzar a la Junta del Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi a utilitzar la pista 
esportiva per a la celebració del sopar d’estiu el dia 15 de juliol

34.Denegar la concessió de subvenció corresponent al 2017 al Grup de Teatre K-TRE 9, 
per manca de justificació

35.Aprovar la contractació de 5 llicències Kasperksy Business per un any per a l’oficina 
de turisme i el software responsable de les còpies de seguretat

36.Declarar deserta la plaça d’un/a guia informador/a turístic/a, per renúncia de 



l’única aspirant que ha superat el procés selectiu de lliure concurrència seguit en 
aquest Ajuntament.

37.Aprovar la contractació de material corporatiu del nou equipament i definició del 
nom i la imatge del logotip del hub de bicicletes i punt d’acolliment del 
cicloturisme al Penedès ubicat a l’estació de tren de Lavern

38.Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica d’una alumna de 
l’Institut municipal de formació Vilafranca - Escola de formació professional 
d’enoturisme de Catalunya, a l’Oficina de Turisme de Subirats

39.Aprovar l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat a favor de S.C.P.

40.Aprovar l’atorgament de la renovació de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat a favor de R.R.C.

41.Aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides de l’ajuntament de Subirats 
per la temporada 2017/2018

42.Revocar la subvenció per a transport a centre de dia i hospital de dia per a gent 
gran, atorgada a favor de la senyora Roser Masana Cuscó, per acord de la Junta 
de Govern Local de 29 de març de 2017

 43.Aprovar la contractació del servei de dinamitzadora per desenvolupar el projecte    
Apropa’t a la Diversitat, període d’1/7/2017 a 31/12/2017

SOBREVINGUTS:

S1.- CONTRACTAR EL SERVEI DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT A 
L’APARCAMENT DE L’ESTACIÓ DE LAVERN

S2.- CONTRACTAR LES OBRES DE FRESAT D’UN TRAM DE LÍNIA CONTÍNUA DE LA N-340 A 
CANTALLOPS PER A FER-LA DISCONTÍNUA

S3.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A LA SUBSTITUCIÓ DE TRES TRAMS DE LÍNIA 
AÈRIA A LA ZONA DE L’ESTACIÓ DE LAVERN

S4.-CONTRACTAR EL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE 
LA PLAÇA DEL CARRER DE LA VALL A CANTALLOPS

S5.- ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ D’UNA PART 
DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DE SANT PAU D’ORDAL. FASE I.

S6.- ACCEPTAR LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT AL 2ON TRIMESTRE DE 2017 PER 
PART DE LA PEDRERA DE L’ORDAL, S.L.

S7.- AUTORITZAR A L’ATENEU ORDALENC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA 
D’ORDAL DE L’1 AL 9 D’AGOST AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR

S8.- APROVAR LES BONIFICACIONS DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER AL CURS 



2016-2017 

S9.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS I LA 
CONFRARIA DEL CAVA SANT SADURNÍ

S10.- APROVAR LA MEMÒRIA CORRESPONENT AL CONCERT D’HAVANERES AMB EL GRUP 
“HAVANERES VELES I VENTS” A CELEBRAR EL DIA 15 DE JULIOL DE 2017

S11.- CONTRACTAR EL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
PERLLONGACIÓ DE LA VORERA DE LA CARRETERA C-243b A LA URBANITZACIÓ 
CASABLANCA

S12.- APROVAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE POSADA A PUNT DE LES ZONES INFANTILS 
DEL MUNICIPI

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


