
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 26 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 12 d’abril de 2017
2. Contractar l’arrendament d’una carpa 20 X 10 metres del 15 de maig al 16 de juny 

a instal·lar al pati de l’escola de Lavern
3. Contractar el servei de manteniment anual de les zones infantils de Subirats
4. Aprovar el retorn de la fiança de moviment de terres dipositada per les obres de 

Moviment de terres i explanació de la finca agrícola situada al polígon 46 parcel·la 
2 de Subirats per raó de l’expedient núm. 105/2014

5. Concedir llicència municipal d’obres per a la instal·lació de mòduls prefabricats 
per a equip de reg i serveis a les instal·lacions d’Agromillora Iberia a la finca Molí 
Coloma, per raó de l’expedient núm. 131/2016

6. Contractar el taller de sensibilització ambiental i de tinença responsable d’animals 
domèstics per la Festa del Medi Ambient 2017

7. Contractar les obres d’arranjament d’un camí a la zona de l’estació de Lavern
8. Concedir llicència municipal de moviment de terres al polígon 62 parcel·les 1 I 11 

de rústega de Subirats
9. Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament
10. Aprovar la contractació de diversos subministraments i serveis per a la impressió del 

document on es materialitza la primera menció històrica de l’any 917 de 
l’existència del Castell de Subirats

11. Aprovar la contractació de diversos serveis per als desplaçaments dels alumnes de 
les llars d’infants de Subirats el dia 9 de maig i 15 de juny del 2017 en motiu de la 
realització de dues excursions

12. Aprovar la contractació de diversos serveis per a la realització del casal d’estiu de 
les llars d’infants de Subirats a la llar municipal de Sant Pau

13. Aprovar la contractació de diversos serveis per a la realització de diverses activitats 
culturals el proper dia 28 d’abril de 2017 per a l’alumnat de l’escola Subirats de 
Lavern

14. Autoritzar al vigilant municipal per a la realització d’un taller sobre la gestió de 
conflictes i mediació adreçat a personal de les corporacions locals amb funcions 
de protecció i seguretat

15. Autoritzar la realització de la Cursa dels socis del Club Esportiu Fondistes Penedès al 
per al diumenge dia 4 de juny de 2017 pel municipi de Subirats

16. Aprovar l’actualització del preu del servei de transport contractat per a la festa de 
la gent gran de Subirats del passat dia 26 de març de 2017

17. Aprovar l’adhesió del municipi de Subirats al compromís de sostenibilitat Biosphere 
tenint en compte els nous criteris per la sostenibilitat, i mantenint aspectes de 
qualitat turística 

18. Aprovar el conveni de cooperació del projecte ADAPT PENEDÈS per a la realització 
de pràctiques a l’oficina de turisme 



19. Aprovar efectuar el pagament dels imports justificats de les beques aprovades per 
a la pràctica esportiva corresponents al curs 2016/2017

SOBREVINGUTS:

S1. Abonar la multa imposada per l’agència catalana de l’aigua per l’abocament 
d’aigües residuals en condicions inadequades al torrent de Can Bas

S2. Autoritzar a la secretària municipal a la realització d’un curs en matèria de 
contractació en el sector públic

S3. Aprovar la contractació del subministrament de flors per a la festa de la primavera de 
Subirats en Flor 

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


