
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 8 DE SETEMBRE 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 4 d’agost de 2021  

02 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’ alumne I.O.P. a la llar infants municipal l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal 

curs 2021-2022 

03 Contractar el subministrament de material de neteja per a la llar d’infants municipal l’Esquirol de Sant Pau 

d’Ordal curs 2021-2022 

04 Aprovar el conveni del Camí del Riu entre diversos ajuntaments i el CCAP 

05 Contractar el subministrament de recanvi per a la nursery de la llar d’infants municipal l’Esquirol de Sant 

Pau d’Ordal  

06 Aprovar la concessió de la subvenció per a la Parròquia Sant Pere de Subirats 

07 Aprovar la concessió de la subvenció per obres a l’ Ateneu Ordalenc 

08 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de cartell publicitari en l’habitatge existent a la 

carretera Barcelona, num.9 del nucli del Pago 

09 Autoritzar al club Open Natura el pas de la cursa ciclista XV Open kenda Sant Sadurní d’Anoia 

10 Acceptar la sol·licitud de matricula de l’alumne L.G.C. a la llar infants municipal l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal 

curs 2021-2022 

11Contractar el servei de substitució de sistema d’alarma obsolet de l’escola Subirats de Lavern  

12 Aprovar la concessió de la subvenció per al Casal de Can Batista (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA 

DAMUNT LA TAULA) 

13 Adjudicar el contracte de serveis de lloguer i buidat de contenidors de 5 m3. amb tapa i cadenat ubicats a 

la via publica del tm de Subirats 

14 Contractar els serveis de treballs de desbrossada de l’àrea compresa entre la pista de Ca l’Avi i la carretera 

BV 2154 

15 Contractar els serveis de formació i col·locació de reixa i finestra a l’escola Sant Jordi i formació de protecció 

tub estructural jardinera situada a la cantonada dels carrers Transformador i Nord de Sant Pau 

16 Contractar el subministrament d’uniforme i estris del guàrdia municipal 

17 Autoritzar l’ocupació de la via pública per instal.lació d’una xurreria a l’aparcament públic del nucli d’Ordal 

(AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

 



 

 

18 Contractar el subministrament de projector unidireccional de 20 w i 100 db per a l’escola Montcau 

19 Contractar el subministrament de material per a la renovació del sistema de reg pel parc Dolors Vendrell 

d’Ordal 

20 Contractar els serveis de treballs d’arranjament de portes de l’ accés a la depuradora de la Urbanització 

Casablanca Nord 

21 Contractar el subministrament i col·locació de sistema de videogravador per ampliar connexions de 

càmeres de seguretat a l’enobicing de l’estació de Lavern 

22 Contractar els serveis de treballs de manteniment de pintura a les escoles Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i 

Subirats de Lavern 

23 Contractar el subministrament de 3 peces de st. vicenç abuixardat de 3 cm. i un cantó llarg polit per 

coronament de mur de l’església de Sant Pau d’Ordal 

24 Contractar l’obra de formació de paviment per conducció de les aigües de pluja al carrer dels Rocs del nucli 

de Lavern 

25 Contractar el servei de direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut del mur d’escullera a l’aparcament 

de Sant Pau d’Ordal  

26 Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una terrassa amb taules i cadires davant façana del bar restaurant 

Ca la Júlia de Sant Pau d’Ordal 

27 Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una terrassa amb taules i cadires davant del portal del restaurant 

Pau Xic de Sant Pau d’Ordal 

28 Acceptar el permís de reserva de la via pública amb bastida auxiliar ubicat a l’Avinguda de Barcelona, num. 

30 del nucli del Pago  

29 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’enderroc d’envà i ocupació via pública existent a la plaça de 

Subirats, num, 2 del nucli de Sant Pau d’Ordal 

30 Acceptar la comunicació prèvia d'obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al 

carrer del Bosc, num.32-34 del nucli de Lavern 

31 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de realització de cales i prospecció del terreny ubicat al carrer del 

Bosc, num. 18 del nucli de Lavern  

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

carrer Lledoner, num. 22 de la Urbanització Casablanca  

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

Ctra. de Barcelona, num. 7 del nucli de Cantallops 

34 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana i ocupació via publica en l’habitatge existent al 

carrer de Catalunya, num.22 del nucli de Sant Pau d’Ordal 

35 Aprovar serveis extraordinaris realitzats per personal Ajuntament 

36 Contractar el subministrament de sauló posat a obra de la pista de petanca de Casablanca 



 

 

37 Contractar els serveis de treballs de formació i col·locació de 17 ml de barana per la rampa d’entrada de 

l’escola Subirats de Lavern 

38 Contractar els serveis d’ instal.lació/reposició de tubs de coure per alimentar el circuit de placa solar de 

l’edifici d’ enobicing 

39 Contractar serveis per treballs a La finestra de l’ escola Sant Jordi 

40 Contractar el subministrament de material per manteniment i millora de les piscines municipals de Subirats 

41 Contractar el subministrament de fotòmetre per a les piscines municipals 

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

43 Contractar el subministrament de roba i calçat per operaris de la brigada municipal i del pla d’ocupació 

44 Contractar el subministrament i col.locació de finestres d’ alumini a l’ escola Sant Jordi i escola Subirats 

45 Concedir un ajut social per la compra d’ulleres a la treballadora municipal T.E.R. amb DNI ***0761** 

46 Concedir un ajut social per la compra d’ulleres a la treballadora municipal E.V.V. amb DNI ***1755** 

47 Acceptar la comunicació prèvia d’obres per al revestiment i pintat de la part vista de la mitgera de l’edifici 

existent situat al núm.7bis, contigu a la finca num.9 del carrer de la Penya d’Ordal 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar la recàrrega de targeta moneder pel mes de setembre pel SR. A.S. 

S2 Contractar actuació musical per a l’acta de la diada de l’11 de setembre 2021  

S3 Contractar el servei de gimnàstica de la gent gran i l’assegurança d’accidents per a cobrir l’activitat pel 

quart trimestre de l’any 2021 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


