
ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 
DEL DIA 29 DE MARÇ 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 15 de març de 2017

2. Registrar la modificació no substancial de l’activitat d’explotació ramadera a La 
Cuscona

3. Contractar el servei de redacció d’un projecte, d’un estudi bàsic de seguretat i 
salut, d’un estudi d’impacte i integració paisatgística de l’actuació “Creació d’un 
espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de 
Subirats”

4. Aprovar el retorn de les fiances de gestió de residus i de reposició de via pública 
dipositada per les obres de construcció de dos habitatges al carrer Cal Pubill de 
Lavern per raó de l’expedient núm. 76/2009

5. Contractar el servei d’aixecament topogràfic de l’àmbit de l’entorn de l’estació 
de Lavern

6. Aprovar el retorn de la fiança dipositada per gestió de residus dipositada per les 
obres d’Enderroc d’un magatzem d’aïgues a la finca Molí Coloma del Rebato per 
raó de l’expedient núm. 68/2015

7. Aprovar el retorn de la fiança dipositada per moviment de terres al polígon 62 
parcel·la 3 per raó de l’expedient núm. 59/2013

8. Aprovar el retorn de la fiança dipositada per moviment de terres al polígon 57 
parcel·la 1 per raó de l’expedient núm. 106/2013

9. Contractar l’adquisició de cinc senyals d’STOP i de limitació de tràfic de gran 
tonatge

10. Concedir llicència per moviment de terres al polígon 33 parcel·la 9 subparcel·les A 
i B de Subirats per raó de l’expedient núm. 26/2017

11. Aprovar el retorn de la fiança dipositada per modificació del traçat del camí del 
Sot i legalització de moviment de terres per raó de l’expedient núm. 61/2009

12. Contractar les obres d’urbanització de dos trams de carrers del nucli de 
Torreramona

13. Acceptar una Inscripció a la llar infants l’Esquirol 
14. Aprovar les hores extres presentades pel vigilant municipal
15. Aprovar el compte de recaptació 2016 de l’ajuntament de Subirats

16. Aprovar la contractació del servei d’una assegurança per als participants a la 
cursa popular del 14 de maig dins els actes dels 1100 anys del Castell de Subirats

17. Aprovar la contractació de diversos subministraments i serveis per a l’organització 
de la cinquena trobada multiesportiva de les ZER de Subirats el proper dia 2 de juny

18. Aprovar la concessió i l’abonament de l’import restant de la subvenció atorgada a 
la Comissió de reis de Ca l’Avi, Can Batista i Can Cartró en concepte de despeses 



de reis de l’exercici 2017
19. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a transport a 

centre de dia, hospital de dia i centre de dia de salut mental per al 2017
20. Aprovar el conveni de col.laboració amb l’Institut d’Estudis Penedesencs
21. Atorgar una col.laboració econòmica al CESUB per a l’organització de la “Trobada 

de Pedra Seca sense fronteres” per al cap de setmana del 29 i 30 d’abril i 1 de 
maig

22. Aprovar les hores presentades per personal de les llars d’infants
23. Aprovar les hores presentades per personal de l’ajuntament

24. Aprovar la contractació de l’adquisició de dues banderes europees per a la sala 
de plens i per al despatx de l’alcalde

25. Aprovar la contractació de diversos serveis per a l’acte del dia 1 de maig al Castell 
de Subirats en motiu dels actes commemoratius dels 1100 anys 

26. Aprovar la contractació de diversos serveis per als actes centrals del 30 de 
setembre i 1 d’octubre de 2017 en motiu dels actes commemoratius dels 1100 anys 
del Castell

27. Atorgar un ajut puntual a la família de R.C.
28. Atorgar diversos ajuts per a transport a centre de dia i hospital de dia per a gent 

gran
29. Acceptar la subvenció “Programa complementari de foment de l’ocupació local 

2017/2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, codi XGL 17/X/233847, 
d’import de 80.756,83 €

30. Acceptar diverses subvencions atorgades per a l’any 2017 dels fons de prestació 
dins del catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

SOBREVINGUTS:

S1.- Autoritzar la celebració d’un correfoc el dia 22 d’abril al poble de Can Rossell
S2.- Aprovar el nou horari que es proposa per l’oficina de turisme i pel personal tècnic de 
l’oficina
S3.- Aprovar las contractació del servei del Mòdul Bàsic i d’Aplicacions mòbils de City 
Experience per posicionar la destinació turística de Subirats
S4.- Aprovar la contractació del servei d’una emissora de ràdio per reaalitzar una 
campanya de ràdio de promoció turística

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


