
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 12 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 5 de maig de 2021  

02 Contractar el servei de traducció en diversos idiomes de la pàgina web de Turisme 

03 Aprovar el conveni de membre consorciat del Consorci de Promoció Turística del Penedès 

04 Acceptar el permís de reserva de la via publica per col.locar un contenidor al carrer Can Batista, num. 3 del 

nucli de Can Batista  

05 Aprovar la proposta de les vacances del personal de l’Ajuntament pel 2021( AQUEST PUNT DE L’ORDRE 

DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

06 Contractar la renovació de l’ assegurança del Nissan Juke matrícula 5802-JFN 

07 Aprovar la contractació del servei de realització d’una jornada sobre herbes per la festa del Medi Ambient 

2021  

08 Aprovar la contractació del servei de sega d’herbes i desbrossada dels polígons industrials del municipi de 

Subirats  

09 Concedir llicència d’obres per a l’execució de la primera fase de la construcció d’un celler d’elaboració de 

vins en sòl no urbanitzable situat al polígon 33 parcel.la 37 a nom de Pere Canals, SL 

10 Concedir llicència d’obres per a la construcció d’una cabana de pedra seca en un terreny situat al costat de 

les construccions de les Caves Llopart al nucli dels Casots 

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

l’Avinguda de Barcelona, 53 del nucli d’Ordal 

12 Concedir llicència d’obres de moviment de terres amb aportació de terres d’altres finques ubicat al polígon 

65 parcel.la 14 prop de Can Bas 

13 Aprovar l’ordre d’execució de les obres per a la rehabilitació estructural del Centre Cultural de Can Cartró 

14 Contractar el servei de redacció del projecte bàsic i executiu i l’estudi bàsic de seguretat i salut de la nova 

piscina d’Ordal 

15 Aprovar arrendar la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal ( AQUEST PUNT DE L’ORDRE 

DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

16 Contractar els serveis de redacció d’estudi geològic i geotècnic dels terrenys de la Zona Esportiva d’Ordal 

17 Aprovar la signatura del conveni de pràctiques no remunerades de l’alumna A.C.P. a la llar l'Esquirol de 

Sant Pau - amb col·laboració amb l’Escola Intermunicipal 

18 Atorgar targeta d'aparcament a J.H.T. 

19 Atorgar targeta d'aparcament MA.A.C. 

20 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació i tancament de portal en l’habitatge  existent al 

carrer Ponent, 22 del nucli de Sant Pau d’Ordal 



 

 

21 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de tancament perimetral en la parcel.la  existent a 

l’Avinguda Zona Esportiva, 1-3 del nucli de Lavern  

22 Concedir la modificació de llicència d’agregació-segregació de dues finques urbanes per obtenció d’una 

tercera ubicada al C/Montserrat 3 i 4 i al C/Sant Josep 40 i 42 del nucli de Can Cartró 

23 Deixar sense efecte la contractació d'un video-tutorial de l'APP Ebando 

24 Contractar el subministrament i la col·locació de vàlvula de tres vies per sistema d’aigua calenta de l’escola 

Montcau 

25 Contractar serveis borsa d’hores per reparacions d’urgència del sistema de calefacció de l’escola Montcau  

26 Contractar el subministrament de 1500 l de gasoil de calefacció tipus C per a l’escola Subirats de Lavern, 

l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal 

27 Contractar el subministrament de calçat específic de seguretat per operari brigada 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contractar subministrament mascaretes i gels hidroalcohòlics per combatre la propagació de la Covid19 

S2 Contractar treballs d’adequació reforç o reforma xarxes existents en servei, de línies elèctriques aèries BT 

a la Travessera de Can Cartró 

 

 

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

 


