
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 19 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 12 de maig de 2021  

02 Acceptar les subvencions del fons de prestació de l’exercici 2021 atorgades per la Diputació de 

Barcelona 

03 Acceptar la subvenció de programes específics de fons de prestació atorgada per la Diputació de 

Barcelona, Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal curs 2018-2019 

04 Aprovar el conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics 2021 

05 Aprovar el compte de recaptació 2020 

06 Contractar el servei de campanya de publicitat especial turisme de proximitat Penedès 

07 Contractar el servei de manteniment de la pàgina web de Turisme 

08 Aprovar el compromís de cofinançament per la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 

MPOUM SNU Ampliació equipaments Subirats 

09 Aprovar la modificació de la llicència de construcció nau carrer Camí de Cal Font, 2,4 i 6 Polígon 

Lavernó 

10 Contractar la renovació de l’ assegurança d’ accidents col·lectius voluntaris CESUB  

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació de formigó de 20m2 en l’habitatge existent 

al carrer de Sant Jaume, num.3  del nucli de Ca l’Avi  

12 Aprovar les vacances del personal de l’ajuntament de 2021 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de dos banys i caldera calefacció en  l’habitatge 

existent al carrer del Sol, num. 1-3 bx 2ª del nucli d’Ordal 

14 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació de rajoles al jardí en l’habitatge existent al 

carrer Montseny, num.1 del nucli de Sant Pau d’Ordal 

15 Aprovar la quota anual de l’AMTU, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà  

16 Aprovar el manteniment de l’ aplicació cementiri  

17 Contractar el subministrament d’una webcam per completar l’equip de videoconferència de la sala 

de juntes 



 

 

18 Aprovar la certificació primera i segona i última de les obres de renovació parcial de la xarxa 

d'abastament aigua a la Urbanització Can Rossell, tram des de Can Puig 

19 Contractar dos espectacles dins del festival EVA en veu alta 2021 

20 Aprovar el preu públic per venda de llibre Gotims 

21 Aprovar la taxa en matèria d'incendis de l'activitat d’emmagatzematge i confecció  de lamines 

d'edpm i sol·licitar informe a la Direcció general de prevenció, extinció d'incendis i salvaments  

22 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge 

existent al carrer Camp de la Teulera, num.3 del nucli de Sant Pau d’Ordal  

23 Aprovar l’ execució de 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 

24 Aprovar el canvi de titularitat nínxol num. 11 a favor de J.M.V. 

25 Contractar l’ edició video-tutorial APP Ebando 

26 Aprovar l’arrendament de la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal 

27 Incoar l’ expedient de disciplina urbanística carrer Espígol, 20 del barri de la Guàrdia  

 

Sobrevinguts: 

 

S1 Aprovar la contractació del subministrament de plantes i material festa medi ambient Lavern  

S2 Assabentar del  projecte d’Enagas de desdoblar la canalització bitub del gasoducte en el creuament 

del torrent de Cal Senyoret 

S3 Desestimar el recurs de reposició interposat per la SRA. J.R.R. contra l’aprovació definitiva de la 

segona operació jurídica complementària de la Urbanització Can Rossell  

S4 Acceptar la subvenció del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI 

S5 Aprovar inicialment els plànols executius de desplaçament línies elèctriques aèries BT a la 

travessera de Can Cartró, al carrer Sant Josep 

S6 Contractar el subministrament de màstil de fibra de vidre i dues senyeres pel Castell de Subirats 

       S7 Aprovar el conveni de conducció de les aigües del drenatge de la cuneta d’accés al nucli de Can Rossell 
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