
 

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

DEL DIA 21 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 7 de març de 2018 

2. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres de “Construcció d’un 

habitatge unifamiliar sobre garatge existent al C/ Comte de Lavern, 71 de Lavern” 

per raó de l’expedient núm. 99/2016 

3. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres de “Reforma i ampliació 

d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de La Font, núm. 22 de Sant Pau 

d’Ordal” per raó de l’expedient núm. 75/2014 

4. Concedir llicència municipal d’obres per a la construcció d’una bassa 

d’acumulació d’aigua a la finca de Can Milà de la Roca per raó de l’expedient 

117/2017 

5. Concedir llicència municipal d’obres per a la construcció d’una bassa 

d’acumulació d’aigua a la finca de Can Vendrell de la Codina per raó de 

l’expedient 118/2017 

6. Contractar les obres d’arranjament del camí de la riera sota l’església de Lavern a 

Subirats 

7. Contractar les obres d’arranjament del camí dels Xops a Subirats 

8. Aprovar el retorn de les fiances dipositades per les obres de construcció d’una 

piscina al carrer Forn, 5 de la Urbanització Casablanca Sud 

9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i la Diputació 

de Barcelona per a l’execució del Projecte global “Vies Blaves Barcelona” 

10. Registrar la comunicació de Modificació substancial de l’activitat d’embotellat de 

vins D.O. i elaboració de cava en celler d’elaboració i criança de vins D.O. i 

elaboració de most de raïm per vinificar ubicada a Can Ravella, Ordal 

11. Acordar mantenir la tarifa de preus del servei domiciliari de distribució d’aigua 

aprovada per l’any 2018 (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

12. Contractar l’adquisició d’una dutxa exterior per a la piscina municipal de Sant Pau 

d’Ordal 

13. Contractar l’adquisició de pellet per a abastiment de la caldera de calefacció de 

l’escola Montcau d’Ordal 

14. Contractar el servei de repàs i creació pintura d’elements de vialitat al terme 

municipal de Subirats 

15. Aprovar abonar a Archiveco, S.A. l’excés de la taxa variable de l’EDAR abonat a 

CASSA en el període 22-04-2017 a 21-06-2017 

16. Acceptar la proposta de despeses presentada per la Mancomunitat Penedès 

Garraf per a l’anualitat 2018 



17. Acceptar la pre-inscripció a la llar d’infants l’esquirol de Sant Pau d’Ordal de 

l’alumne M.C.M. 

18. Aprovar la relació d’hores realitzades fora de la jornada laboral del treballador 

J.M.R.R. 

19. Aprovar classificar les proposicions presentades pels licitadors en el procediment 

de contractació del servei de socorrisme de les dues piscines municipals de 

Subirats pe a la temporada d’estiu de 2018 i proposar l’adjudicació del contracte 

20. Autoritzar al treballador J.M.R.R. a realitzar un curs a l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya 

21. Aprovar atorgar la subvenció corresponent a festa major de l’exercici de 2018 al 

Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró (RESTA DAMUNT LA TAULA) 

22. Aprovar atorgar la subvenció corresponent a l’organització de la festa de l’arbre 

de l’any 2018 a l’Ateneu Ordalenc 

23. Aprovar la modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 21 de 

febrer de 2018 en relació als ajuts individuals atorgats per material escolar, llibres i 

sortides del curs 2017/2018 

24. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions 

en règim de concurrència competitiva per a transport a centre de dia, hospital de 

dia i centre de dia de salut mental per a l’any 2018 

25. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts per arranjaments a les 

llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades de 

l’Ajuntament de Subirats 

26. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts individuals per a la 

pràctica esportiva de l’Ajuntament de Subirats per a la temporada 2018/2019 

27. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts individuals de material 

escolar, llibres i sortides de l’Ajuntament de Subirats, any 2018 

28. Aprovar efectuar el pagament de la quota corresponent a l’exercici de 2018 a 

l’Associació Catalana Municipis i Comarques 

29. Aprovar efectuar el pagament de la quota a l’Associació de Municipis per la 

Independència corresponent a l’exercici de 2018 

30. Aprovar la contractació del servei de monitoratge per a l’aula d’estudi de 

Casablanca pel període comprès entre el 4 d’abril i el 18 de juny de 2018 

31. Aprovar la relació d’hores realitzades fora de la jornada laboral de diverses 

treballadores de l’Ajuntament 

32. Autoritzar el pas de la VII edició de la Travessada Molins de Rei – Vilafranca i la 

col.locació d’un control de pas i avitualllament dels participants al municipi de 

Subirats el diumenge 22 d’abril 

33. Acceptar la renúncia presentada referent a la concessió dels drets funeraris del 

nínxol 243 

34. Autoritzar al Centre Cultural i Recreatiu de Can Rossell per a la celebració d’un 

correfoc el dia 7 d’abril 

35. Atorgar a la Fundació Mas Albornà un ajut per a la creació i elaboració del 

Calendari Social 2018 

36. Aprovar el pagament de la quota de soci a la Federació d’associacions de Gent 

Gran (FATEC) corresponent al 2018 



37. Aprovar la contractació d’un animador infantil per a la festa de fi de curs de les 

llars municipals d’infants de Subirats 

38. Atorgar a la Coral i Grup de Joves de Lavern/Ateneu Agrícola de Lavern la 

subvenció corresponent a l’exercici 2017 

 

SOBREVINGUTS: 

S1.- Aprovar les bases del concurs per a la constitució d’una borsa d’educador/a de les 

llars d’infants municipals de Subirats 

 

S2.- Concedir llicència municipal de segregació de la finca registral 1505 de Subirats i 

adjudicar el contracte contemplat al “plec de clàusules administratives particulars per a 

l’adquisició onerosa i directa del tram de 976 m² d’una finca de propietat privada per a 

ser camí municipal” 

 

S3.- Fer efectiva la quota d’associat per a l’exercici de 2018 a l’Associació municipis PaP 

 

S4.- Aprovar classificar les proposicions presentades pels licitadors en el procediment de 

contractació de les obres d’Urbanització de l’entorn de l’estació de Lavern 

 

S5.- Contractar el servei de redacció de l’estudi de “evolució al torrent de Can Ràfols dels 

Caus després de la instal·lació de la depuradora” 

 

 

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

 

 


