
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 15 DE GENER DE 2020 

 

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

unanimitat, els següents acords: 

 

 

1. Aprovar les actes de les sessions celebrades en data 18 de desembre de 2019 i 8 de gener de 2020. 

2. Denegar el retorn de la fiança dipositada en relació a les obres del Projecte d’urbanització de la placeta 

adjacent a les escoles de Lavern.  

3. Aprovar la segregació de terrenys per a un giratori al camí d’accés a Can Batista. 

4. Desafectar uns camins inclosos a la modificació del POUM consistent en la supressió d’uns camins 

situats prop del nucli de Can Batista. (Aquest punt de l’ordre del dia resta damunt la taula.) 

5. Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d'una xurreria a la Festa Major de Sant 

Pau d’Ordal. 

6. Contractar el servei de reposició de tres punts de llum, formats per bàcul de 9m., d’alçada i llum 

reutilitzat al Polígon Lavernó. 

7. Concedir excedència voluntària a la treballadora E.V.V. per cura d’un fill menor de tres anys i mantenir 

les mateixes condicions per a la funcionària interina, senyora E.G.V., des de que va prendre 

possessió fins a la finalització de l'excedència que s'autoritza. 

8. Rectificar el punt S2 aprovat per la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2019. 

9. Atorgar la targeta d’aparcament per a discapacitats a la Sra. M.P.M. 

10. Atorgar la targeta d’aparcament per a discapacitats a la Sra. M.B.P. 

11. Aprovar la proposta de vacances presentada pel treballador X.S.S. per a l’any 2020. 

12. Autoritzar el pas de la VIII Travessada Molins de Rei-Vilafranca pel terme de Subirats el dia 22/3/2020. 

13. Autoritzar la celebració d’una carretillada a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal. 

14. Donar compte de la Constitució d’una Taula Tècnica Municipal i dels seus acords. (Aquest punt es retira de 

l’ordre del dia.) 

 

Sobrevinguts: 

 

S1.  Donar de baixa temporal l’activitat de restaurant ubicada a l’Avda. Barcelona del nucli d’Ordal a raó de 

l’exp. 1/2020. 

S2. Denegar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d'una xurreria a la festa major de Sant 

Pau d’Ordal. 

S3. Autoritzar a l’Ateneu Ordalenc la utilització de la pista poliesportiva d’Ordal en cas de mal de temps el dia 

19 de gener de 2020, per celebrar la festa del soci. 
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