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

DEL DIA 18 DE GENER 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 28 de desembre de 2016.

2.- Sol·licitar la regularització cadastral a la Gerència Regional del Cadastre de finques 

situades a l’Avinguda de la Zona Esportiva de Lavern.

3.-Donar de baixa l’activitat de magatzem de productes de confiteria ubicada al carrer 

Montserrat, núm. 8 de Can Cartró.

5.- Contractar l’adquisició i instal·lació de fusteria d’alumini per a l’antiga llar d’Ordal.

6.- Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 4art trimestre de 2016 per part de la 

Pedrera de l’Ordal, S.L.

7.- Aprovar el retorn de la fiança dipositada per moviment de terres per raó de l’expedient 

d’obres núm. 103/2015.

8.- Denegar el retorn de la fiança dipositada per gestió de residus per raó de l’expedient 

d’obres núm. 68/2015.

9.- Concedir llicència per tinença de gos perillós.

10.- Concedir llicència municipal d’agrupació de finques i divisió horitzontal en dues 

entitats i llicència d’obres de rehabilitació per raó de l’expedient núm. 114/2016.

12.- Baixa rebut escombraries C/Comte de Lavern, 22 Lavern a nom de M.R.P.

13.- Baixa rebut escombraries C/ Catalunya, 20 – Sant Pau d’Ordal – J.M.R.

14.- Ajut per compra Ulleres a la treballadora municipal N.A.C.

15.- Inscripció llar infants els Pardals del alumne J. H. G.

16.- Inscripció llar infants els Cargols de l’alumna A. M. R.

17.- Aprovar la contractació del servei de renovació de domini i hosting del domini 

“subirats.cat”.

18.- Aprovar les despeses provinents de l’execució del programa Anem al teatre 

2016-2017.

19.- Atorgar al grup de teatre “La Companyia és grata” la subvenció corresponent al 2016.

20.- Atorgar a l’entitat Subigran la subvenció restant corresponent al 2016.

21.- Atorgar a l’associació dels Gegants de Can Batista la subvenció corresponent al 2016.



22.- Acceptar les inscripcions a l’espai de suport acadèmic ofertat pel servei jove.

23.- Autoritzar a E.G. i L.E. a realitzar el curs “La comunicació institucional a través de webs i 

xarxes socials”.

24.- Aprovar la liquidació de taxa als paradistes del mercat d’Ordal, de gener a desembre 

de 2016.

25.- Denegar la sol·licitud d’ajut per arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a 

gent gran i persones discapacitades per a l’any 2016 presentada, als hereus de J.C.A. 

SOBREVINGUTS:

S1.- Aprovar les hores presentades per personal de l’ajuntament.

S2.- Atorgar la subvenció corresponent a l’exercici de 2016 en concepte d’obres al Centre 

Cultural i recreatiu de Can Rossell.

S3.- Aprovar la contractació del servei de redacció del projecte i estudi de seguretat, 

direcció d’obra i coordinació de seguretat, i tramitació de cèdula d’habitabilitat i 

certificat d’eficiència energètica de la reforma de la planta baixa de l’edifici número 2 de 

les antigues escoles d’Ordal.

S4.- Autoritzar la celebració d’una cercavila el dia 29 de gener, en motiu de la festa major 

de Sant Pau. 

S5.- Autoritzar la celebració de dues carretillades el dia 28 de gener, en motiu de la festa 

major de Sant Pau. 

S6.- Aprovar la reducció de jornada laboral per cura de fill a E.V.V.

S7.- Aprovar la compensació d’hores sol·licitada pel vigilant municipal.

S8.- Aprovar la contractació de l’adquisició i instal·lació d’una pala llevaneus i 

l’acoblament. del braç triturador al tractor New Holland.

Per unanimitat de tots els/les regidors/res assistents a l’acte, es deixen damunt la taula 

aquests punts de l’ordre del dia.

DAMUNT LA TAULA:

4.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Subirats i l’entitat Nou Set 

per a la realització del projecte “riu inclusiu” durant el primer semestre de l’any 2017.

11.- Reclamar a la mercantil Vitalpe, el sobrecost provocat en l’explotació de l’edar del 

polígon Can Bas.


