
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 5 DE MAIG 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 28 d’abril de 2021  

02 Aprovar el conveni per la cessió entre el CPTP i l’ajuntament de Subirats per la llicència per a l’ús de la 

WEBAPP 

03 Contractar el subministrament de teixit per plafons acústics dels boxes d’assaig edifici El Taller 

04 Aprovar el conveni per a la comercialització de productes turístics amb el Consorci de Promoció Turística 

Penedès 

05 Aprovar l’ arrendament de la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

06 Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts al transport escolar no obligatori  

07 Aprovar la rectificació de l’import de contractació del servei de redacció del projecte executiu i estudi 

bàsic de seguretat i salut per a reforma de l’habitatge de les antigues escoles Can Batista  

08 Contractar el servei de manteniment de la pàgina web i software de seguretat 

09 Contractar el subministrament de travesses de fusta tractada per execució de pista de petanca i 

reposició d’espais públics 

10 Contractar els serveis de treballs d’aixecament topogràfic d’un tram del carrer dels Casots 

11 Contractar els serveis de treballs de redacció de la documentació de modificació de la delimitació del 

polígon d’actuació urbanística PAU-15 equipaments d’Ordal 

12 Aprovar el retorn de fiança dipositada per la llicència d’obres d’obertura de rasa per reconstrucció 

escomesa i sanejament situat al carrer Novençà, 21 del nucli d’Ordal  

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana i ocupació via pública de l’habitatge  existent 

a la carretera de Barcelona, 9 del nucli del Pago 

14 Contractar el subministrament de calçat per educadora de la llar d’infants de Sant Pau 

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de realització ignifugació encavallades, substitució cel ras 

instal·lació elèctrica i d’il·luminació del cafè de l’Ateneu Ordalenc (tercera fase)  

16 Contractar el servei de configuració dels drivers als escàners de l’OAC i de l’àrea de territori 

17 Contractar el servei del treball d’ aixecament topogràfic entorn de la Zona Esportiva de d’ Ordal 



 

 

18 Contractar els serveis de xerrades de benestar per a la gent gran pel tercer quadrimestre 2021 

19 Contractar els serveis de treballs de manteniment anual per l’any 2021, de 19 àrees de jocs infantils de 

Subirats 

20 Atorgar targeta d'aparcament a favor de T.A.C. 

21 Atorgar targeta d'aparcament a favor de J.R.R. 

22 Aprovar els convenis per a la modificació i finançament de la modificació puntual del POUM de Subirats 

en l’àmbit dels sectors PMU-7 I SUNDR-7 

23 Incoar expedient de disciplina urbanística al carrer Espígol, 20 de la Guàrdia (AQUEST PUNT DE L’ORDRE 

DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

24 Executar l’aval dipositat en concepte de garantia per a l’execució de les obres d’urbanització de part d’un 

vial inclòs al Polígon d’actuació urbanística PAU-11 carrer Vermell (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA 

RESTA DAMUNT LA TAULA) 

25 Arxivar expedient de protecció de la legalitat urbanística dins l’àmbit de les obres d’urbanització del 

Polígon d’actuació urbanística PAU-11 carrer Vermell 

26 Concedir llicència d’obres per obertura i reposició al C/del Sol, 35 del nucli d'Ordal a nom de Edistribucion 

Redes Digitales  

27 Aprovar l'oferta de places lliures a les llars d'infants de Subirats pel curs 2021-2022 

28 Contractar els serveis de reparacions en banys segons expedients de Serveis Socials de Sant Pau d’Ordal 

i Ordal 

29 Resoldre la sol·licitud de baixa de l'alumna M.H.A. de la llar d'infants de Sant Pau d’Ordal 

30 Acceptar la liquidació provisional de les taxes de clavegueram i depuració 1r trimestre de 2021 

31 Aprovar la liquidació del fons de reposició del 1r trimestre de 2021 de la gestió del servei d'aigua 

32 Acceptar el canvi de titularitat de l'activitat d’embotellat de vins DO. i elaboració de cava ubicada al carrer 

de la Capella de Can Ravella d’Ordal (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

33 Contractar el subministrament de balises d’aproximació a pas a nivell de tren 

34 Contractar el subministrament de dues senyeres per a l’escola Sant Jordi de Sant Pau  

 

Sobrevinguts: 

S1 Concedir llicencia obres per a l’obertura de tres portes a l'Ateneu Agrícola de Lavern 

S2 Concedir autorització per utilitzar un espai del garatge de titularitat municipal com a magatzem i pas a 

l'Ateneu Agrícola de Lavern 

S3 Sol·licitar al Consell Comarcal l’assistència en tecnologies 



 

 

S4 Autoritzar l’ús del pati posterior de l’edifici que conté els habitatges socials situats al carrer Mossèn Isidre 

Solsona, 20 d’Ordal, per ús de jardí i hort (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

S5 Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts per a transport a centre de dia, hospital de dia i centre de dia 

de salut mental per al 2021 

S6 Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts per a la pràctica esportiva per a la temporada 2021-2022  

S7 Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts escolars municipals curs 2021-2022  

S8 Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts d arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a 

persones grans i discapacitats  

S9 Contractar la pròrroga del renting de l’equip de multifunció de territori 

S10 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumne X.P.J. a la llar d’infants municipal de Sant Pau d’Ordal per 

al curs 2020-2021 

 

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

 


