
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 27 DE SETEMBRE 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 per la Junta de Govern el dia 13 de 
setembre de 2017

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

3. Contractar el servei de redacció de documentació per a sol·licitar informe previ 
per a la modificació puntual del POUM de Subirats al sector del PAU-12 a Lavern

4. Contractar el servei de redacció d’un avantprojecte de formació de via verda 
entre Lavern i Sant Pau d’Ordal

5. 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 estudi en 
fusta sobre forjat existent al carrer Moreres, 4 de la Urbanització Casablanca Nord 
per raó de l’expedient núm. 26/2016

6. Contractar el servei de manteniment de control de plagues del municipi de 
Subirats

7. Aprovar el retorn de la fiança de garantia de reposició de via pública dipositada 
en concepte de les obres de derivació d’aigües residuals al carrer Mossèn Isidre 
Solsona, 2 d’Ordal per raó de l’expedient núm. 42/2015

8. Concedir un ajut social per a la compra d’ulleres graduades a Y.O.S.

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

10. Contractar l’adquisició de vinils glassats per folrar finestres i portes

11. Rectificar l’acord S10 de la Junta de Govern de 21 de juny de 2017

12. Acceptar el dret d’ús temporal i onerós de la paret mitgera de 71m2 de la vivenda 
ubicada a l’Avinguda de Barcelona, número 16 d’Ordal

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

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

15. Contractar el servei d’autocar per a la sortida de la gent gran a Vallbona d’Anoia



16. Atorgar la renovació de la targeta d’aparcament individual a E.F.B.

17. Atorgar la targeta d’aparcament individual a M.A.M.G.

18. Autoritzar la realització de la XI cursa solidària amb la marató de TV3 País del Cava

SOBREVINGUTS:

S1.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres “Arranjament del camí d’accés a Can 
Batista i Adeuqació d’un giratori per a autobús”.

S2.- Aprovar la memòria de l’activitat de caràcter extraordinari “Subirats Medieval” 
organitzada per l’Ajuntament de Subirats.

S3.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Subirats al conveni de col.laboració subscrit 
entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona.

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


