
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 31 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. Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 17 de juliol de 2019. 

2. Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la construcció de pèrgola i urbanització de l'entorn de l'oficina 

de Turisme de Subirats. 

3. Iniciar l'expedient de llicència d'obres per a la construcció de dues naus en celler existent al Rebato exp. 

39-2019. 

4. Contractació del subministrament de dos llums led per a substitució d’un llum trencat fanal vial d’accés 

a Torre Ramona i material de reposició. 

5. Contractació de les obres de millora del camí del Rocs, camí de l’estació i camí de Ca L’Almirall i l’accés a 

la depuradora del Corral del Mestre. 

6. Contractar l’arranjament de diverses fuites d’aigua d’una conducció soterrada a l’estació de Lavern. 

7. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres d’obertura de rasa per connexió de telefònica i per a 

formació de guals al carrer Camí de Cal Font núm. del polígon Industrial Lavernó a raó de l’expedient 

núm. 27/2016. 

8. Aprovar el retorn de fiança dipositada de les obres de reforma i rehabilitació d’habitatge unifamiliar a 

l’Avinguda Barcelona, 65 bis del nucli d’Ordal a raó de l’expedient núm. 63/2017. 

9. Contractar el servei de pintat interior de quatre aules de l’escola de Lavern. 

10. Contractar el subministrament de cinc detectors de moviment del sistema de il·luminació artificial a 

l’interior de l’edifici del Hub de bicicletes de l’estació de Lavern. 

11. Ampliar el termini d'exposició pública del Projecte d'urbanització de la Fase 1 del polígon d'actuació 

urbanística PAU- 8 Casablanca Sud. 

12. Contractar el servei d’articulació del cartell de senyalització de la rotonda de la Urbanització Casablanca 

i barri de Sant Joan. 

13. Concedir llicència de agregació - segregació de dues finques urbanes per a obtenció d’una tercera al 

carrer Montserrat, núm.3 i 4 i C/Sant Josep, 40-42 del nucli de Can Cartró a raó de l’expedient núm. 

61/2019.  RESTA SOBRE LA TAULA. 

14. Contractar el subministrament de 12 candaus i les seves claus IFAM per al tancament de recintes 

municipals. 

15. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació a l'àmbit de Can Ràfols. 

16. Concedir llicència d’obres per obertura de rasa per instal·lació canalització de fibra òptica a raó de l’exp. 

72-2019. 

17. Iniciar l'expedient per a instal·lació antena per telefonia mòbil a raó de l'exp. 50-2019. 

18. Acceptar la preinscripció de l'alumne EMR a la llar d'infants municipal de Lavern. 

19. Aprovar Hores Extres Concert d'Havaneres. 

20. Aprovar Hores Extres Festival de Musica a les Vinyes. 

21. Aprovar Hores Extres Portes Obertes Jaciment Paleontològic. 



 

 

22. Aprovar la concessió de la subvenció a l'Associació de Diables de Sant Pau 2019. 

23. Aprovar la concessió de la subvenció al Grup de teatre Ktre-9. 

24. Aprovar la modificació Conveni pràctiques joves cooperativa ACTUA. 

25. Aprovar les despeses programa Anem al Teatre curs escolar 2018-2019. 

26. Atorgar Ajut Puntual CAG. 

27. Atorgar targeta aparcament R.T.C. 

28. Autoritzar ampliació de l'accés a la piscina municipal d'Ordal. 

29. Autoritzar concessió  nínxol 218. 

30. Autoritzar formació treballadors/es de l’Ajuntament. 

31. Autoritzar l’accés gratuït a les piscines amb motiu de l'onada de calor de juny. 

32. Autoritzar lliure accés a la piscina d'Ordal 6 residents de la residencia Pro Minusvàlids la Font Santa. 

33. Concessió Subvenció Centre Cultural i Recreatiu de Ca l'Avi per obres 2019. 

34. Contractar la feina de delimitació arqueològica de la muralla d’època ibèrica del Jaciment Pujol d'en 

Figueres - Puig del Cocodril. 

35. Contractar la feina de restauració de materials ceràmics arqueològics del Jaciment Pujol d'en Figueres - 

Puig del Cocodril. 

36. Contractar l'activitat de gimnàstica per a la gent gran. 

37. Contractar subministrament trofeus 46è aniversari de la U.E. Sant Pau d'Ordal. 

S1. Aprovar prèviament la llicència d’obres majors del projecte bàsic i d’execució de construcció de centre 

d’hípica a cal Justino del nucli de Lavern a raó de l’exp. 64-18. 

S2. Aprovar el llistat d’abonats del servei de distribució d’aigua potable que estan subjectes a la taxa de 

clavegueram. 

 

 

 


