
 

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

DEL DIA 15 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 1 de març de 2017 

2. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana PMU-11 “Masia Can Parellada”  

3. Concedir autorització municipal d’instal·lació del punt de venda temporal de 

productes pirotècnics al nucli d’Ordal, del 10 al 23 de juny de 2017 a favor de 

Pirotècnia Rosado, S.L.  

4. Declarar la innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació de la finca 

registral núm. 1684 de Subirats per raó de l’expedient núm. 9/2017 

5. Sotmetre a informació pública el “Projecte d’urbanització La Muntanya Rodona. 

Projecte d’actuació específica en zona no urbana” 

6. Acceptar la legalització de la comunicació d’obres presentada, realitzades al 

carrer Transformador, núm. 23 de la Urbanització Casablanca per raó de 

l’expedient número 23/2017  

7. Acceptar la comunicació d’obres a portar a terme al carrer Farigola, 15 de Sant 

Pau d’Ordal per raó de l’expedient núm. 24/2017 i declarar part d’aquestes obres 

d’interès municipal 

8. Contractar l’adquisició d’una màquina destructora de paper per a l’àrea de 

Territori de l’ajuntament 

9. Contractar el servei de realització de vuit tallers sobre tinença responsable 

d’animals a l’escola Montcau d’Ordal 

10. Concedir llicència per moviment de terres al polígon 46 parcel·la 2 de Subirats per 

raó de l’expedient núm. 17/2017 

11. Registrar la comunicació prèvia d’obertura d’activitat de magatzem de productes 

de neteja al Polígon Industrial Lavernó, nau núm. 16 de Subirats 

12. Aprovar les vacances presentades per la treballadora Gemma Civit Viver 

13. Atorgar un ajut a l’Escola Intermunicipal del Penedès per a la col.laboració en la 

realització de les jornades culturals 

14. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització d’activitats de caire 

educatiu amb les AMPES de l’escola Montcau, de l’escola Subirats i de l’escola 

Sant Jordi 

15. Aprovar l’atorgament d’un ajut a tres educadores de les llars d’infants per a cobrir 

part del cost del grau en educació que estan realitzant 

16. Aprovar la contractació del servei de diverses xerrades de temàtica històrica i 

cultural dels actes commemoratius dels 1100 anys del Castell de Subirats 

17. Aprovar l’actualització del preu per l’edició i impressió del tríptic-programa dels 

actes dels 1100 anys del castell de Subirats 



18. Aprovar la contractació de l’adjudicació del servei d’enregistrament i edició dels 

actes commemoratius dels 1100 anys amb l’objectiu de fer-ne un vídeo 

19. Aprovar la contractació del subministrament i del servei de diverses activitats 

musicals per celebrar el cicle de música a la fresca del 2017 

20. Aprovar la contractació del servei de manteniment per a l’actualització de la 

pàgina web de l’ajuntament de Subirats 

 

 

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

 

 

 

 

 


