
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 2 DE JUNY DE 2021 

 

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

unanimitat, els següents acords:  

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 26 de maig de 2021  

02 Aprovar l'expedient i la licitació del contracte de les obres de la separata projecte rehabilitació 

paviments i xarxa d'enllumenat P.I. Can Bas 

03 Aprovar les adjudicacions de les parades del mercat del préssec d'Ordal 

04 Adjudicar la concessió de l’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del servei de les piscines 

municipals de Subirats 

05 Acceptar el permís de reserva de la via pública per col.locar un dipòsit de morter sec  al carrer 

Sant Sadurní 24 de la Urb. Casablanca  

06 Adjudicar el contracte del servei de socorrisme de les dues piscines municipals de Subirats per la 

temporada de bany 2021 

07 Aprovar la liquidació de la disposició de material municipal per a la celebració d’acte privat 

08 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforç puntual d’una paret en  l’habitatge  existent a la 

masia de la Bardera  

09 Aprovar expedient i licitació del contracte de l’obra adequació sala Centre agrícola San t Pau 

10 Aprovar l’ajut social compra ulleres treballador X.S.S.  

11 Contractar els serveis de reparacions del sistema hidràulic del tractor New Holland i substitució 

de ganivetes del braç desbrossador 

12 Contractar el servei de catering pel casal d'estiu de les llars d'infants 

13 Incoar expedient  de protecció de la legalitat urbanística de les obres ubicades al carrer Nou, num. 

11  nucli de Sant Pau d’Ordal  

14 Contractar l’obra  d’actuació d’addició de capa asfàltica i contenció de terres al camí d’accés a 

l’estació de tren Lavern- Subirats 

15 Contractar el servei de manteniment dels camps de gespa municipals de Sant Pau d’Ordal i de 

Can Cartró 

16 Contractar el subministrament de 25 pilones amb escut superior  

17 Aprovar la bestreta de subvenció concedida segons conveni de l’Ajuntament de Subirats amb a 

l’ADF Subirats 

18 Aprovar hores extres brigada municipal R.L.S. i A.S.G. 

19 Autoritzar  la utilització del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal a la U.E. Subirats per l’organització 

d’un campus d’estiu de futbol i bàsquet  

20 Contractar el servei de publireportatge de Subirats a la publicació Turisme Catalunya  



 

 

21 Contractar el servei de col.locació de mirall en la cartellera, polir fustes i fer un marc per un quadre 

a l’oficina de turisme de Subirats 

22 Concedir llicència d’obres de moviment de  terres  amb aportació de terres d’altres finques ubicat 

al polígon 64 parcel.la 10  prop  Sant Pere Lavern (Aquest punt de l’ordre del dia resta damunt la 

taula) 

23 Contractar el subministrament de 25 cadires polivalents pel Castell de Subirats 

24 Contractar la pòlissa de l’assegurança del vehicle 2428HBT  

25 Aprovar les hores extraordinàries de Subirats en Flor  

 

Sobrevingut: 

S1 No autoritzar la suspensió del subministrament d’aigua d’abonat no domèstic d’habitatge d’ús turístic a 

Ca l’Avi 
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