
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2019 

 

 

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

unanimitat, els següents acords: 

 

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 23 d’octubre de 2019. 

2. Aprovar la segregació i agrupació de finca en sòl no urbanitzable. 

3. Concedir llicència de segregació finca en sòl no urbanitzable. 

4. Registrar l’activitat declarada d’habitatge turístic al carrer Nou del nucli de Can Cartró. 

5. Contractació de subministrament de big-bags per a la recollida de restes de poda. 

6. Concedir llicència per a tinença de gos perillós.  

7. Concedir llicència municipal  de legalització de moviment de terres i instal·lació de la tanca en límit de la 

parcel·la 18 del  polígon 5   a raó de l'exp. 56-2019 i liquidació definitiva de l’expedient d’obres núm. 

165/2008. 

8. Contractar el subministrament de fustes per manteniment de la via pública. 

9. Aprovar la certificació tercera de les obres de Reurbanització de la travessera urbana BV-2428 Sant Pau 

d'Ordal. 

10. Contractar el subministrament de 15 sacs de pellet per l’escola Montcau. 

11. Aprovar la liquidació del fons de reposició 3r trimestre de la gestió del servei d'aigua. 

12. Contractar el subministrament de combustible pels vehicles de la Brigada municipal. 

13. Contractar el servei de tractaments i pla d’autocontrol per la prevenció de la legionel·losi en les 

instal·lacions municipals. 

14. Concedir llicència de legalització d’obres i instal·lacions a l’habitatge del Passatge dels Rosers, núm.2 del 

nucli de Ca l’Avi a raó de l’expedient núm.102/2019. 

15. Contractar el servei de feines d’arranjament del camí des de La Salada a Can Batista, C/Bosc de Lavern i 

neteja de la rasa al barri Ca almirall de Lavern. 

16. Aprovació de la certificació segona i última de les obres de “ Millora de la instal·lació d’enllumenat públic 

de la Urbanització de Can Rossell, substitució de cable”. 

17. Aprovar el Pla de desplegament de la xarxes de fibra òptica al nucli de Can Cartró presentat per Xarxes 

de Telecomunicacions Alternatives. 

18. Reclamació pagament de la taxa de la llicència d’obra d’obertura rasa per instal·lació canalització de fibra 

òptica a raó de l’exp. 72/2019. 

19. Autoritzar vacances, compactació alletament i abonament del fons social per naixement d’una filla a la 

treballadora municipal M.S.H. 

20. Concedir una subvenció nominativa corresponent a l’any 2019 a l’Associació juvenil Esplai Sol Naixent. 

21. Concedir una subvenció nominativa corresponent a l’any 2019 a l’AMPA de l’escola Montcau d’Ordal. 

22. Concedir una subvenció nominativa corresponent a l’any 2019 a l’Escurcerot i Diables d’Ordal. 



 

 

23. Atorgar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de F.M.R. 

24. Atorgar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor d’A.S.R. 

25. Atorgar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor d’A.F.B. 

26. Aprovar la contractació del subministrament de bancs de vestidors fenòlics per equipar el nou mòdul 

del camp de gespa municipal de Sant Pau d’Ordal. 

27. Aprovar la contractació del servei de  creació i disseny de la nova web de Turisme Subirats. 

28. Atorgar ajuts per a transport a centre de dia (i hospital de dia) per a gent gran. 

 

SOBREVINGUTS: 

 

S1. Concedir llicència per l’execució de la 1a fase de construcció d’un celler d’elaboració de vins en sòl no 

urbanitzable a raó de l’exp. 20/2019. 

S2. Concedir llicència per l’adequació d’un vial d’accés a les bodegues en sòl no urbanitzable a raó de l’exp. 

94/2019. 

S3. Concedir llicència de rehabilitació d’habitatge entre mitgeres ubicat al carrer Montserrat, núm. 3 del nucli 

de Can Cartró a raó de l’expedient d’obres núm.84/2019. 

 
 

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


