
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 9 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 2 de juny de 2021  

 02 Contractar el subministrament de material per a la radio Penedès fm Subirats 

 03 Contractar el subministrament de 500 carpetes verdes d’expedients  

 04 Aprovar el protocol intern de gestió local contra la vespa asiàtica del tm de Subirats  

 05 Aprovar dietes del personal de protecció civil 

 06 Contractar l’ampliació de l’activitat de  gimnàstica de la gent  

 07 Contractar els serveis de reparació de fuita d’aigua de la caldera i instal·lació elèctrica per 

vincular   fancoil a termòstat d’ambient i caldera del centre social de Casablanca  

 08 Contractar les obres d’ instal·lació de tub, des de final gabions rampa d’accés a l’estació fins al   

camí de Can Maristany, creuant la rotonda de la carretera BV-2429 

 09 Contractar els serveis de disseny del material de promoció offline i online pel Mercat del 

Préssec, promoció de les activitats del municipi a través de www.festacatalunya.cat i l’anunci de 

publicitat al  setmanari El 3 de Vuit 

10 Contractar el servei manteniment de la temporada d’estiu de les piscines municipals de Sant Pau 

d’Ordal entre les dates 21/06 a 6/09/2021 i d’Ordal entre les dates 26/06 a 30/08/2021 

11 Contractar l’assegurança d’accidents col·lectius per a les llars d’infants municipals  

12 Contractar el servei de retolació i impressió de tres imants pel cartell de les parades del Mercat 

del Préssec i impressió d’ un vinil adhesiu  

13 Autoritzar la celebració d’un correfoc i d’una mostra de balls de foc durant la festa major de 

Lavern 2021 

14 Denegar  la utilització del camp de futbol de Can Cartró a l’escola de tecnificació RCDE de 

Subirats  per organitzar una tecnificació d’estiu 

15 Atorgar al casal d’estiu de l’esplai els Cargols de Sant Pau l’autorització per accedir a la piscina 

municipal de Sant Pau d’Ordal 

16 Atorgar al Casal d’estiu de Lavern l’autorització per accedir a la piscina municipal de Sant Pau 

d’Ordal 

17 Atorgar a l’escola Sant Jordi  l’autorització per accedir a la piscina municipal de Sant Pau d’Ordal 

el dia 22 de juny 

18 Atorgar a l’escola el Montcau  l’autorització per accedir a la piscina municipal d’Ordal el 21 de 

juny 



 

 

19 Contractar els serveis de canvi de termostat, canvi aixetes pas alimentació calefacció, reparació 

de fuita aigua en tub recirculació ACS i desmuntar i muntar radiador despatx a la llar infants de Sant 

Pau d'Ordal 

20 Aprovar les bases reguladores de subvenció de retirada de nius de vespa asiàtica en terrenys 

particulars al municipi de Subirats 

21 Contractar els serveis de treballs de formació i col.locació de tanca de seguretat per la boca de la 

sala tècnica de la piscina de Sant Pau 

22 Concedir llicència d’obres per construcció d’un hivernacle de 593 m2 a la finca del Rebato a nom 

d' Agromillora Iberia , S.L. 

23 Aprovar el retorn de fiances dipositades de la llicència d’obres de reforma parcial de la masia de 

Can Mata del Racó, de Sant Pau d’Ordal  

24 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció  de dos bancs de pedra ubicats al carrer 

de la Capella, 2  d’Ordal 

25 Contractar el subministrament de productes químics per les piscines de Sant Pau d’Ordal i Ordal  

26 Acceptar la comunicació prèvia d’obres  de pavimentació exterior  en l ’habitatge existent al carrer 

dels Pins,  9 de la Urb. Can Rossell 

27 Acceptar la comunicació previa d’obres de pavimentació de la sala del Centre Cultural i Recreatiu 

de Ca l’Avi  ubicat al carrer Dr. Bofill, num.1 del nucli de Ca l’Avi  

28 Contractar els serveis de redacció de la memòria valorada d’ordenació del bar i els vestidors de 

la piscina de Sant Pau d’Ordal 

29 Contractar els serveis de desbloqueig del cargol sense fi del sistema de calefacció de l’escola 

Montcau d’Ordal 

30 Contractar el subministrament de jardineres de fusta, llistons i cargols d’acer, per a la llar 

d’infants de Sant Pau d’Ordal 

31 Contractar el subministrament de 4 tn de pellet per abastir el sistema de calefacció de l’escola 

Montcau d’Ordal 

32 Contractar el servei posada a punt del Nissan Terrano 6217DSW 

33 Contractar els serveis de substitució de motor d’arrencada, bomba d’aigua i 4 neumàtics del 

camió cabstar 9093DNH 

34 Aprovar la modificació de l’ horari laboral de la treballadora L.E.P. del 28/6 al 30/7  

35 Aprovar la modificació de l’ horari laboral de la treballadora E.R.R. del 28/6 al 30/7  

 

Sobrevingut: 

S1 Concedir de la subvenció nominativa a Arqueovitis, anualitat 2021 

S2 Concedir de la subvenció nominativa a l’Institut Català de Paleontologia Miquel CFrusafont, 

anualitat 2021 
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