
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 24 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 10 de gener de 2018
2. Contractar el servei de reparació d’un equip de so
3. Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme relatiu a la modificació 

puntual del POUM de Subirats consistent en el canvi de la classificació urbanística 
de l’àmbit que actualment ocupen els terrenys inclosos al PAU-12 “Sud-est de 
Lavern”

4. Aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic PPU-3 “Eixample Lavern”
5. Contractar l’adquisició i instal·lació de canaleta exterior de protecció del tram 

ascendent de la conducció d’enllumenat públic situat a la façana oest de l’edifici 
ubicat al carrer Mossèn Isidre Solsona, 22 d’Ordal

6. Contractar el servei de confecció del topogràfic a escala 1/200 de diverses 
parcel·les situades a Ordal destinades a equipaments esportius, el recinte de la 
piscina i entorn proper a la mateixa

7. Aprovar la certificació quarta de les obres de 2a Fase de Reforma de l’edifici de 
les antigues escoles d’Ordal per a espai multifuncional

8. Retornar l’aval bancari dipositat en concepte de garantia definitiva de les obres 
corresponents a l’execució de l’obra “Reforma i ampliació antigues escoles per a 
Llar d’infants a Sant Pau d’Ordal” (RESTA DAMUNT LA TAULA)

9. Contractar el servei de confecció d’un estudi geotècnic per al Projecte 
d’ampliació del pont existent al camí de Sant Pere de Lavern a Can Batista, sobre 
el torrent de Can Batlle

10. Contractar el servei de redacció del Projecte de les obres corresponents a una 
ampliació del pont existent al camí de Sant Pere de Lavern a Can Batista, sobre el 
torrent de Can Batlle

11. Contractar el servei de redacció del Projecte d’àrea de descans per a vehicles a 
la ctra. C-243a, entre el PK 4+850 i el PK 5+100 (RESTA DAMUNT LA TAULA)

12. Contractar el servei de confecció de dos topogràfics per als següents projectes: 
Projecte d’ampliació del pont existent al camí de Sant Pere de Lavern a Can 
Batista sobre el torrent de Can Batlle i Projecte d’àrea de descans per a vehicles a 
la ctra. C-243a entre el PK 4+850 i el PK 5+100

13. Contractar l’adquisició de 24 sacs de pinso “MULTIMIX en sacs de 18 kg” per a la 
colònia de gats de la Urb. Muntanya Rodona

14. Contractar l’adquisició de dos faristols de presentació d’acer corten per al 
memorial de la Serra de Ries i el dels mestres de la II República

15. Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 4art trimestre de 2017 per part de 
la Pedrera de l’Ordal, S.L.

16. Contractar el servei de manteniment tècnic del web El Camí del Riu de febrer a 



juliol de 2018
17. Contractar l’adquisició d’una desbrossadora per a la brigada del Camí del Riu
18. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana PMU-12 “CIATSA” 
19. Iniciar l’expedient de contractació i aprovar inicialment els plecs de clàusules que 

regeixen en la contractació del servei de lloguer i buidat de contenidors de 5m³ 
amb tapa i cadenat.

20. Acceptar la revisió de preus del servei de recollida de residus sòlids urbans 
presentada per la concessionària del servei

21. Contractar l’adquisició d’un palet d’asfalt en fred per a la brigada municipal
22. Contractar les obres d’arranjament d’un tram del camí del castell de Subirats
23. Contractar la fabricació i instal·lació del reforç de la pèrgola metàl·lica de la 

plaça dels Casots de Subirats
24. Contractar les obres d’arranjament d’un tram del carrer del Bosc de Lavern
25. Contractar les obres d’empotrament de xarxa elèctrica a l’escala de l’església de 

Torre Ramona
26. Contractar les obres d’arranjament de l’entrada al camí de la Creu a Ordal
27. Concedir llicència municipal d’obres per a la construcció d’una nau industrial al 

carrer Camí de Cal Font, núm. 5-7-9 del Polígon Industrial Lavernó i amb exp. 
127/2017

28. Concedir un ajut social per la compra d’unes plantilles a E.N.B.
29. Contractar el servei de dinamitzadora per desenvolupar el projecte Apropa’t a la 

diversitat, període  d’1/01/2018 a 30/06/2018
30. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a 

favor de M.C.P.
31. Donar de baixa l’ajut de transport adaptat atorgat a T.LL..LL. amb efectes 9 de 

desembre de 2017
32. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a 

favor de J.M.G.
33. Atorgar l’exempció de la taxa de residus a diverses famílies
34. Atorgar un ajut puntual al Sr. R.CH.G.
35. Aprovar la concessió del nínxol 222 del cementiri municipal de Sant Pau 
36. Aprovar abonar l’import corresponent a la funcionària M.B.T. per les tasques 

realitzades amb caràcter accidental, de secretaria-intervenció durant el mes de 
desembre 

SOBREVINGUTS:

S1.- ATORGAR LA SUBVENCIÓ DE L’EXERCICI DE 2017 A L’ATENEU AGRÍCOLA DE LAVERN EN 
CONCEPTE D’OBRES REALITZADES A L’IMMOBLE

S2.- ATORGAR LA SUBVENCIÓ DE L’EXERCICI DE 2017 AL PATRONAT FAMILIAR DE SUBIRATS EN 
CONCEPTE D’OBRES REALITZADES A L’IMMOBLE

S3.- CONTRACTAR EL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
DE L’OBRA RENOVACIÓ DEL TRAM INICIAL (225 M) DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ DELS 
CASOTS AL DE CAN ROSSELL FASE 1ª



S4.- ATORGAR A AVOLCAT, ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL GRAN 
PENEDÈS, UNA QUANTITAT PER ADAPTAR L’AJUT INICIALMENT PACTAT AL NOMBRE DE SERVEIS 
QUE REALITZEN

S5.- CONTRACTAR LES OBRES PREVISTES EN LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ 
DE LA ZONA COMUNITÀRIA DEL NUCLI URBÀ DE LA URBANITZACIÓ DE CAN ROSSELL

S6.- SOL.LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A L’ACTUACIÓ 
“SUBMINISTRAMENT DES DELS CASOTS A TORRE RAMONA I EL CASTELL”

S7.- APROVAR LA CERTIFICACIÓ ÚNICA DE LES OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ D’ACCÉS A 
CAN BATISTA I ADEQUACIÓ D’UN GIRATORI PER A L’AUTOBÚS

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


