
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2019 

 

 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per 

unanimitat, els següents acords: 

 

1. Ampliar el termini d’exposició pública del Pla Parcial Urbanístic PPU-3 “Eixample Lavern”. 

2. Contractar la direcció d’obra d’enderroc de coberts i d’obtenció de coordenades georeferenciades dels 

terrenys afectats per la urbanització de la plaça de Lavern. 

3. Aprovar les al·legacions a l’expedient de rectificació de cabuda de finca registral 

4. Contractar l’obra d’instal·lació de ventoses a la canonada d’impulsió dipòsit Casots –dipòsit Can Rosell i 

a la canonada d’abastament de la Urbanització Can Rosell. 

5. Aprovar serveis extraordinaris del personal de l’Ajuntament per a necessitats de sega d’herbes de 

diferents punts del municipi  

6. Donar d’alta l’activitat d’acollida i atenció integral de menors d’edat per raó de l’expedient 30/2018. 

7. Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme balls i instal·lació 

inflables al Casal de Can Batista. 

8. Aprovar el nou text del Pla de Millora Urbana PMU-11 “Masia Can Parellada”. 

9. Concedir llicència de reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres a l’Avinguda Barcelona, núm. 19 

d’Ordal a raó de l’expedient núm. 39-2019. 

10. Concedir llicència de divisió horitzontal d’una edificació existent en tres habitatges, aparcament i local al 

carrer Sant Pau, núm. 9 del nucli de Sant Pau d’Ordal a raó de l’expedient núm. 12/2019. 

11. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada en el contracte d’obres municipals “ Arranjament 

del camí d’accés  a Can Batista i adequació d’un giratori per l’autobús” de l’expedient de contractació 

núm. 5.05/2016. 

12. Aprovar el permís d’ocupació temporal d’espai públic per raó d’ús privat Prologis Spain XXXVII ( any 

2018). 

13. Aprovar el permís d’ocupació temporal d’espai públic per raó d’ús privat Eco-Arc,S.L (any 2018). 

14. Aprovar el permís d’ocupació temporal d’espai públic per raó d’ús privat Prologis Spain XXXVII (any 

2019). 

15. Aprovar el permís d’ocupació temporal d’espai públic per raó d’ús privat Eco-Arc,S.L ( any 2019). 

16. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la Fase 1 del polígon d’actuació urbanística PAU-8 

Casablanca Sud. 

17. Contractar el servei de substitució de 6 m de clavegueram al carrer Hostal de la Garsa de la Urbanització 

Can Rosell. 

18. Contractar el servei de redacció del projecte d’ordenació de la zona esportiva d’Ordal. 

19. Concedir llicència d’ús provisional per a instal·lació de planta de generació d’energia solar fotovoltaica 

en un terreny situat al costat del Restaurant Sol i Vi, S.L., a raó exp. 38/2019. 

20. Modificar l'import de la liquidació de la llicència d'obra per a la construcció de pati de dipòsits i zona de 

premses raó exp. 6/2019. 

21. Aprovar els tres preus contradictoris de la segona fase d’adequació de la zona comunitària de la 

urbanització de Can Rossell. 



 

 

22. Contractar el subministrament senyal de senyalització vertical. 

23. Contractar el subministrament de roba d’estiu de la Brigada municipal. 

24. Contractar el servei d’arranjament de les portes d’accés al camp de futbol de Sant Pau d’Ordal. 

25. Contractar el subministrament de comandaments a distància dels vehicles de la Brigada municipal i 

cadenats. 

26. Contractar el servei de manteniment de les eines manuals de sega de la Brigada municipal. 

27. Concedir a la treballadora municipal Sra. L.E.P. la quantitat de 120,00.-€ en concepte d’ajut social. 

28. Aprovar la revisió del preu de la concessió del Servei Públic de Recollida i Gestió de Residus a Subirats 

durant el període comprés entre novembre 2018 a novembre 2019. 

29. Autoritzar la celebració d’un correfoc a Ordal per al dia 3 d’agost, per la festa major. 

30. Aprovar la proposta de vacances de la treballadora S.S.M. 

31. Aprovar fer efectiva la quota de soci de l’any 2019 a la Federació de Municipis de Catalunya. 

32. Autoritzar a la treballadora municipal E.R.R. a realitzar nou horari del seu règim de reducció de jornada. 

33. Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat a F.R.V. 

34. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Penedesencs per a l’any 2019. 

35. Aprovar la devolució de l’import pagat en concepte de curset de natació de M.S.H. per la impossibilitat 

de poder realitzar-lo. 

36. Concedir una subvenció nominativa al Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró corresponent a l’exercici 

de 2019. 

37. Respondre la sol·licitud feta per l’arrendatari del bar de la piscina de Sant Pau d’Ordal en relació a 

l’ampliació d’horaris. 

38. Contractar una assegurança per al camp de treball ”Més enllà de la vinya: el llegat de la pedra seca”. 

 

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


