
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ DEL DIA 
13 DE DESEMBRE 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 22 de novembre de 2017
2. Concedir llicència municipal per a la legalització de les marquesines de rentat de 

vehicles situades al carrer de la Creu Trencada, 1-3 del Polígon Industrial Lavernó 

3. Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’informe relatiu a la 
Modificació puntual del POUM de Subirats consistent en la supressió d’uns camins 
situats prop del nucli de Can Batista

4. Denegar la sol·licitud de retorn d’aval dipositat com a garantia de les obres 
corresponents a la modificació del projecte d’urbanització del barri de La Guàrdia 
de Sant Pau d’Ordal

5. Aprovar la sol·licitud de vacances presentada pel senyor Josep Grau empleat de 
la brigada municipal de l’Ajuntament de Subirats

6. Concedir llicència municipal per a la legalització de les obres de canvi de teulada, 
arrebossat de parets i enrajolat de terra de caseta de vinya situada al polígon 30 
parcel·la 22 del TM de Subirats per raó de l’expedient 100/2017 i aprovar el 
sobreseïment del procediment de protecció de la legalitat urbanística obert sobre 
les obres objecte de legalització

7. Aprovar el pagament a l’Associació de Defensa Forestal de Subirats (ADF) de 
l’import que correspon satisfer a l’Ajuntament en relació al programa anual del Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals per les actuacions fetes l’any 2017

8. Contractar el servei de desbrossada i neteja dels polígons industrials de Subirats

9. Aprovar el retorn de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus per les 
obres de construcció de piscina al carrer Nou, 16 de Sant Pau d’Ordal per raó de 
l’expedient 21/2017

10. Acceptar la col·laboració econòmica per l’arranjament del camí del Maset i 
aprovar la minuta del conveni a subscriure entre el senyor Eudald Massana Noya i 
l’Ajuntament de Subirats

11. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per la brigada d’obres de l’Ajuntament

12. Contractar l’adquisició de 6m³ de formigó per a formació d’una plataforma per 
contenidors a Sant Pau d’Ordal

13. Contractar l’adquisició de pellet per a abastiment de la caldera de calefacció de 



l’escola Montcau d’Ordal

14. Contractar l’adquisició de 800 litres, aproximadament, de gasoil C per a 
abastiment de la caldera de calefacció de l’escola Subirats a Lavern

15. Aprovar la sol·licitud de vacances presentada pel senyor Òscar Arias Pérez 
empleat del pla d’ocupació 2017 de la brigada municipal d’obres de l’Ajuntament

16. Contractar l’adquisició de clor per a manteniment de l’aigua de les dues piscines 
municipals durant l’hivern

17. Concedir llicència d’agrupació de les finques registrals 4861,  4862 i 4863 de 
Subirats  

18. Contractar l’adquisició de panells de fusta per a tancats d’àrees de contenidors

19. Concedir autorització municipal d’instal·lació del punt de venda temporal de 
productes pirotècnics al nucli d’Ordal, del 10 al 25 de juny de 2018 a favor de 
Pirotècnia Rosado, S.L. 

20. Concedir llicència municipal d’obres per a la construcció de diverses naus 
industrials a la finca emplaçada als números 1  i 3 del carrer de la Creu Trencada 
del Polígon Industrial Lavernó per raó de l’expedient 17/2015 

21. Atorgar un ajut puntual a la família V.J.

22. Atorgar un ajut per a transport a centre de dia i hospital de dia per a gent gran a 
C.D.C.M.

23. Aprovar l’ addenda econòmica corresponent al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Subirats i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès pel finançament 
de l’escola de música de l’Alt Penedès

24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de política de joventut a l’Alt Penedès, 
mitjançant el projecte de dinamitzadors compartits per al 2018

25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès per a la participació en el programa de “Nits a la 
fresca al Penedès-2017”

26. Aprovar la  liquidació de la taxa per llicència d’ús privatiu per a l’ocupació d’un 
espai de les antenes Wifi del municipi a l’empresa Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives, S.L.

27. Aprovar la col·laboració econòmica en el calendari social de la FUNDACIÓ MAS 
ALBORNÀ, per a donar suport i participar en la iniciativa

28. Aprovar la contractació del subministrament de material de papereria bàsic per 
als tallers de manualitats de la gent gran

29. Aprovar la contractació del subministrament d’un televisor pel nou espai de la 



gent gran a Ordal

30. Aprovar efectuar el pagament de la taxa de 61,00 € al Consell Audiovisual de 
Catalunya pel concepte de prestació de serveis de comunicació audiovisual de 
l’exercici de 2017 de l’emissora de ràdio municipal, Penedès FM Subirats.

31. Aprovar la contractació del servei de vint-i-dues sessions de millora de les 
capacitats mentals per a la gent gran

32. Aprovar la contractació del servei d’un curs d’estimulació cognitiva de 30 sessions 
per a la gent gran

33. Aprovar la contractació del servei d’un sopar de nadal per al personal i regidors/es 
de l’Ajuntament de Subirats

34. Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de l’Ajuntament

35. Acceptar les inscripcions trimestrals per a l’espai de suport acadèmic ofertat pel 
servei jove i que es realitza al local del Subijove a Ordal

36. Acceptar la renúncia presentada referent a la concessió del drets funeraris del 
nínxol 222

37. Atorgar la subvenció econòmica de 1.170 € a l’Associació de Diables de Sant Pau

38. Aprovar la contractació del subministrament de dos desfibril·ladors portàtils

39. Aprovar la col·laboració econòmica a favor del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament    RESTA DAMUNT LA TAULA

40. Denegar la sol·licitud feta per K.M.F. de no cobrar el rebut d’una mensualitat de la 
llar d’infants

41. Acceptar la pre-inscripció a la llar d’infants l’Esquirol de l’alumne G.A.P.

42. Aprovar els serveis extraordinaris presentats per personal de l’ajuntament

SOBREVINGUTS:

S1.- Aprovar el canvi de nom de l’empresa subministradora de la cafetera comprada per 
a l’espai per a ús de la gent gran a l’antiga escola de les nenes d’Ordal

S2.- Establir un conveni de col·laboració amb l’empresa EDUCAINFANTIL Up SPAIN, per a la 
prestació a les seves empreses clients del servei de vals de llar d’infants

S3.- Aprovar la certificació tercera de la 2a fase de les obres de reforma de l’edifici de les 
antigues escoles d’ordal per a espai multifuncional

S4.- Aprovar el retorn de les fiances de gestió de residus i de garantia de reposició de via 



pública dipositades en concepte de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al carrer Montsant, núm. 18 de la Urbanització Casablanca, per raó de l’expedient 
núm. 82/2010

S5.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció, en el marc del Programa 
Complementari de Reforma i millora d’equipaments locals, per dur a terme diferents 
projectes

S6.- Notificar i requerir a la societat TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U., documentació 
relacionada amb les obres d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal de 
Can Cartró

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


