
 

ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS EN SESSIÓ 

DEL DIA 7 DE MARÇ 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 21 de febrer de 2018 

2. Contractar l’adquisició de sal per desgel 

3. Contractar l’adquisició de quatre fonts de plàstic reciclat per a parcs i jardins 

4. Contractar l’adquisició de morter especial per a segellar esquerdes de la pista 

poliesportiva de Sant Pau d’Ordal 

5. Contractar l’adquisició i instal·lació de tres graons i xapa per a mòduls de vestidors 

del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal 

6. Donar de baixa l’activitat de restaurant a nom de Carles de Lavern, S.A. situada a 

Can Maristany 

7. Donar de baixa temporal al registre d’activitats l’allotjament rural ubicat al carrer 

Montserrat, núm. 1 del nucli de Can Cartró 

8. Acceptar la comunicació de canvi de nom de l’activitat de Centre de custòdia 

de documents situada al carrer dels Avellaners, núm. 1 del Polígon Industrial de 

Can Bas per raó de l’expedient núm. 55/2017 

9. Acceptar la comunicació de canvi de nom de l’activitat de Centre de custòdia i 

digitalització de documents situada al carrer dels Avellaners, núm. 1 del Polígon 

Industrial de Can Bas per raó de l’expedient núm. 56/2017 

10. Aprovar la retirada de la sol·licitud d’informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Barcelona relatiu a la modificació puntual del POUM de Subirats consistent en 

la modificació dels paràmetres reguladors del sector PMU-11 “Can Parellada” 

11. Aprovar la cinquena certificació d’obres de reforma escoles d'Ordal per a un nou 

espai multifuncional 2a Fase. 

12. Contractar l’adquisició i instal·lació de barana segons model existent per 

completar tanca metàl·lica a Can Cartró 

13. Contractar l’adquisició i instal·lació de passamà pel pont de Can Batista 

14. Contractar l'adquisició de senyals per a aparcament de minusvàlids 

15. Acceptar la inscripció a la llar d’infants de Sant Pau L’Esquirol de l’alumne I.I.Z. 

16. Abonar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament la quota corresponent 

a l’exercici de 2018 

17. Aprovar efectuar el pagament de la quota de l’exercici de 2017 i la de l’ exercici 

de 2018 a l’Agència Catalana de Turisme 

18. Aprovar les hores presentades per personal de l’Ajuntament 

19. Aprovar la revocació de la liquidació de taxa per l’ocupació de terrenys públics 

amb una parada en el mercat d’Ordal 

20. Contractar el servei de publicitat en la nova guia d’enoturisme de Catalunya 

21. Aprovar la concessió d’ajuts a les entitats esportives de Subirats 



22. Aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació del servei de les piscines 

municipals, temporada d’estiu 2018, i el plec de clàusules que han de regir la 

licitació del concurs 

23. Autoritzar el pas de la III edició de la marxa de BTT organitzada per l’entitat Club 

Open Natura 

24. Aprovar notificar l’autorització del pas de la III edició de la marxa de BTT 

organitzada per l’entitat Club Open Natura al Servei Català de Trànsit 

25. Atorgar un ajut econòmic al Centre Agrícola de Sant Pau per a la festa major de 

l’exercici de 2018 

26. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a la 

Sra. F.M.P. 

 

SOBREVINGUTS: 

S1.- 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” 

 

S2.-Aprovar classificar les proposicions presentades pels licitadors en l’expedient de 

contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, del servei de lloguer i 

buidat de contenidors d’un mínim de 5 m3 i màxim de 10 m3 amb tapa i cadenat a tres 

punts del municipi de Subirats 

 

S3.- Abonar un complement de productivitat puntual a abonar en la nòmina del mes de 

març d’enguany a diverses treballadores municipals  

 

 

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

 

 


