
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 21 D’ABRIL 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 14 d’abril de 2021  

02 Contractar el servei de transformació del vehicle Nissan Yuke a vehicle policial  

03 Aprovar la modificació de la jornada i/o horari laboral treballador F.R.G.  

04 Acceptar el pagament de la compensació econòmica per l’ocupació directa de la finca registral núm. 

5130 per obertura de camí PMU-16 Casablanca oest-accés 

05 Aprovar la constitució de la borsa de treball d’auxiliars administratius/ves de l’Ajuntament de Subirats  

06 Aprovar efectuar l’ aportació econòmica de l’exercici de 2021 a favor del Consorci de Promoció Turística 

del Penedès  

07 Contractar la creació de la imatge general del cartell d’ Enobicing  Penedès, el disseny del material 

promocional en francès i castellà, i acabar la campanya gràfica tren bici  

08 Contractar el subministrament d’un cartell retolat amb vinil imprès i laminat amb text Enobicing 

Penedès i logo per Enobicing Penedès 

09 Aprovar la contractació del servei de sega d’herbes dels nuclis del municipi de Subirats  

10 Acceptar la comunicació d’instal·lació de grua auxiliar per execució d’obres al carrer Montseny,   num. 

2 del nucli de Sant Pau d’Ordal  

11 Contractar el servei de redacció del projecte executiu i estudi basic de seguretat i salut per a la reforma 

de l’habitatge de les antigues escoles de Can Batista per a destinar-lo a habitatge social  

12 Contractar el subministrament de roses per la diada de Sant Jordi  

13 Contractar el servei d’estudis previs i assessorament per a la recuperació del safareig de Sant Pau 

d’Ordal  

14 Contractar el servei de redacció del projecte d’Urbanització del camí del rec de Sant Pau d’Ordal i 

connexió amb el carrer de la Font 

15 Aprovar la contractació del servei de sega d’herbes manual a camins del municipi de Subirats  

16 Concedir llicència de primera ocupació i el retorn de fiança dipositada de la llicència d’obres per a la 

construcció de garatge a Can Vendrell de la Codina  

17 Contractar el subministrament de petit material / compres reparacions ocasionals amb el proveïdor 

Motor Albet, S.L. 

18 Contractar el subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ amb el 

proveïdor Robert Cardús, S.L. 

19 Acceptar la liquidació del cànon corresponent al 1er trimestre de 2021 per part de Pedrera d’Ordal s.l.  

20 Contractar el subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ amb el 

proveïdor Saltoki Reus, S.L 



 

 

21 Contractar el subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ amb el 

proveïdor Ferret Casulleras SL (Feca)  

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

al carrer de les Moreres, 37 de la Urb. Casablanca  

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

a l’Avinguda dels Països Catalans, 16 del nucli de Lavern  

24 Acceptar la comunicació d'obres d’instal·lació ascensor en l'habitatge existent a l'Av.  Barcelona, 11 del 

nucli d'Ordal 

25 Aprovar l’ adhesió a les bases per a la gestió i desenvolupament del programa teleassistència  

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

al carrer Antoni Casanovas, 37 del nucli de Lavern 

 

SOBREVINGUTS: 

S1  Assabentar del cessament de l'activitat de la hípica de Sant Pau d'Ordal 

S2  Aprovar la sol·licitud d’una subvenció per a l’assessorament i seguiment  de la redacció de les normes 

d’organització i funcionament (NOFC) de les llars d’infants de Subirats 

S3 Iniciar expedient de concessió, en règim de publicitat i lliure concurrència, de les autoritacions per ocupar 

una parada en el mercat del Préssec d’Ordal 

 

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

 


