
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 7 DE JULIOL 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 30 de juny de 2021  

02 Contractar el subministrament d’un dipolo vertical sintotnitzat per a la ràdio Penedès FM Subirats.  

03 Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística de les obres ubicades al carrer dels pins, 

núm.15 i núm.9 del carrer de la Bardera de la Urbanització Can Rosell.  

04 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació d’elevador interior en l’habitatge ubicat al carrer 

Pau Casals , num.3  del nucli d’Ordal.  

05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de mobles i pavimentació de cuina en l’habitatge 

existent al camí Torre de la Guàrdia, s/n al nucli de Sant Pau d’Ordal.  

06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’arranjament de jardineres d’obra al pati de l’habitatge 

existent a l’avinguda Països Catalans, num. 5 del nucli de Lavern.  

07 Nomenament direcció i organització del personal de les llars d’infants municipals.  

08 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’enderroc de mur de contenció i rebaix de terreny en la 

parcel·la existent al carrer de la Figuera, núm. 14 del nucli d’Ordal.  

09 Aprovar la contractació del subministrament d’agendes escolars del medi ambient per al curs 2021 -

2022 a la Diputació de Barcelona.  

10 Aprovar l’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries al personal 

per l’acte premis Castell de Subirats. 

11 Aprovar l’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries al personal 

brigada municipal Srs. R.L.S., J.N., I J.G.C. 

12 Acceptar la sol·licitud d’alta del servei de teleassistència per al Sra. M.R.C. 

13 Concedir un ajut puntual i autoritzar l’accés gratuït a la piscina d’Ordal per la temporada d’estiu 2021 

a la Sra. R.R.S. 

14 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de terrat en coberta de l’habitatge ubica t al carrer 

Dr. Zamenhof, núm 6 B del nucli de Sant Pau d’Ordal.  



 

 

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de cobert en exterior del jardí en l’habitatge 

existent a l’avinguda zona esportiva, núm. 1-3 del nucli de Lavern.  

16 Suspendre tramitació de l’expedient de concessió de llicència d’obres per canvi d’ús de la Masia de 

Can Ràfols.  

17 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent 

al carrer Pere Grau núm,. 17 del nucli de Lavern.  

18 Aprovar els ajuts per a transport a centre de dia i hospital de la Gent Gran del primer semestre de 

2021. 

19 Contractar el subministrament material divers per a la ràdio Penedès FM Subirats.   

20 Autoritzar el pas pel terme municipal de Subirats de la 2a Volta Ciclista al Penedès el dissabte 16 de 

juliol de 2021. 

21 Aprovar l’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries al personal 

per la inauguració del 16è mercat del Préssec d’Ordal.  

22 Contractar la campanya de comunicació de Catalunya Radio 2021, Festival Musica a les Vinyes i 

Subirats Tasta’l.  

23 Contractar la campanya de publicitat especial Turisme al setmanari 3 de vuit .  

24 Aprovar l’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries al personal 

per l’acte presentació projecte Ordal i Festival Eva.  

25 Aprovar una nova recàrrega de les targetes moneder per al mes de Juliol de 2021.  

26 Concedir ajut social per la compra d’ulleres a la treballadora municipal L.E.P. amb DNI ***4155**.  

27 Aprovar l’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries al personal 

per la col·laboració en el Mercat del Préssec. 

Sobrevingut: 

S1 Contractar pòlissa d’assegurança accidents per al camp de treball 2021.    

 

S2 Adjudicar el contracte de l’obra de la separata “Enllumenat públic del projecte de rehabilitació de 

paviments i xarxa d’enllumenat al Polígon Industrial de Can Bas”. 

 

S3 Contractar càtering per al camp de treball 2021.    

 

S4 Contractar servei de desplaçament línies elèctriques aèries BT a la travessera de Can Cartró. 
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