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

EN SESSIÓ DEL DIA 1 DE DESEMBRE 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 24 de novembre de 2021  

02 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder desembre 2021 expt. 2021_89 

03 Contractar el subministrament de joguines sensorials de l’aula multisensorial l’ Esquirol expt. 2021_2348 

04 Contractar el subministrament de material tan fungible com didàctic i de regals de reis per la tornada 

de les vacances de Nadal per a les llars municipals de Subirats expt. 2021_2347 

05 Contractar el subministrament d’equipaments audiovisuals per la creació de l’aula multisensorial a la 

llar d’infants l’Esquirol expt. 2021_2352 

06 Contractar serveis honoraris per elaboració de documentació i tramitació de subvencions previstes al 

programa DUS 5000 expt. 2021_2282 

07 Contractar el subministrament de material sensorial per la creació de l’ aula multisensorial a la llar 

d’infants l’Esquirol  expt. 2021_2349 

08 Aprovar la realització d'actuació al carrer de Can Rovira dins el contracte de manteniment de 

l'enllumenat públic de Subirats expt. 2021_ 2355 

09 Contractar la renovació dels dominis turismesubirats.com .cat. expt. 2021_2276. 

10 Contractar el subministrament material i regals de reis per la tornada de les vacances de Nadal per a 

les llars municipals de Subirats exp.2021_2346 

11 Contractar el subministrament i la confecció dels lots de nadal 2021_2031 

12 Rectificar el num. de finca registral de l’acord de segregació del projecte de reparcel·lació del polígon 

d’actuació urbanística 15 PAU-15 El Pago exp. 2020_10464 

13 Aprovar el preu públic per pagament per un tast dinamitzat per a joves expt. 2021_2333 

14 Acceptar la comunicació d’obres de millora de terrat, obertura de finestra i pavimentació exterior en 

l’habitatge existent al carrer Verge de Montserrat num. 2 del nucli d’Ordal expt. 2021_1597 

15 Aprovar una nova convocatòria del procés d’adjudicació de l’ús temporal i onerós de l’habitatge 

dotacional públic del carrer Can Rossell, 16 de Can Rossell expt. 2021_1607 

16 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’entitat esplai Sol Naixent expt. 2021_2162 

17Aprovar la concessió de la subvenció nominativa de l’entitat esplai els Cargols expt. 2021_2267 

18 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa de l’entitat Ordalencament aj expt.núm.2021_2268 

19 Contractar el subministrament de la senyalització dels miradors sonors expt. 2021_2103 

20 Contractar el subministrament de material esportiu i pals de marxa nòrdica per les passejades de les 

persones majors de seixanta anys de Subirats expt. 2021_2337 

21 Acceptar la subvenció atorgada per l’actuació creació d’aules multisensorials a la llar d’infants l’Esquirol 

expt. 2021_1872 

22 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció d’un tram de tancament perimetral en parcel.la 

existent al carrer de la Creu, num. 30 del nucli d’Ordal expT. 2021_1932  

23 Concedir llicència d’obres de revestiments interiors i repàs de teulada de la masia de Cal Sallent del  tm 

Subirats  expt. 2021_1871 

24 Concedir llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer del Lledoner, 

num. 10 de la Urb. Casablanca expt. 2021_1995 



25 Contractar subministrament de gasoil de calefacció per 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 expt. 2021_2198 

26 Acceptar la comunicació prèvia d¿obres de pavimentació de rampa i formació d’escala al jardí  en 

l’habitatge existent al carrer Sant Sadurní, num. 13 de la Urb. Casablanca  expt. 2021_1870  

27 Contractar els serveis de millora del circuit de recirculació del sistema i injecció de productes des de la 

sala tècnica soterrada a la sala de dosificadors de la piscina de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2185 AQUEST 

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

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de bany i substitució porta exterior en l’habitatge  

existent al carrer del Pujol, num. 13 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2021_1718 

29 Concedir pròrroga de comunicació d’obres de construcció de piscina en l’habitatge existent al carrer 

Sant Sadurní, num. 1 de la Urb. Casablanca, a raó de l’expedient num. 2021_298 

30 Aprovar la subvenció del l’AMPA de l’ escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal any 2021 expt. 2021_2205 

31 Contractar commutadors (switchos) i instal lació ajuntament.expt. 2021_2155 

32 Concedir llicència d’obres d’adaptació i legalització de construccions auxiliars en la parcel.la edificada al 

carrer de la Rosa, num. 3 de la Urb. Muntanya Rodona  expt. 2021_1610   

33 Aprovar la subvenció de l’ AMPA de l’escola Montcau d’ Ordal any 2021 expt. 2021_2206 

34 Contractar el subministrament de disc dur per a l’oficina de turisme de Subirats expt. 2021_2156 

35 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’eixamplament de balconera d’habitatge en l’habitatge  existent 

al carrer del Nord, num. 3 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_1873 

36 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’arranjament de goteres en el terrat  en l’habitatge  existent al 

passatge de la Font, num. 2 del nucli de Sant Pau d’ordal expt. 2021_2149 

37 Acceptar la comunicació previa d’obres de canvi de plat de dutxa i repàs coberta inclinada  en l’habitatge 

existent al carrer Mossèn Isidre Solsona, num. 18 del  nucli  d’Ordal expt. 2021_2142  

38 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa al grup de joves Lavern / coral infantil el Serral any 

2021 expt. 2021_2247 

 

SOBREVINGUTS: 

S1 Contractar serveis de redacció estudi tècnic per la determinació del model de recollida de residus òptim 

al municipi de Subirats expt. 2021_2357 

S2 Aprovar l’expedient de licitació i l’inici del procediment d’adjudicació del contracte del servei de 

dinamitzador/a de gent gran als municipis de Subirats i Olèrdola expt. 2021_2342  

S3 Contractar el servei de muntatge de l’enllumenat nadalenc expt.  2021_2402 

S4 Contractar el subministrament d’un pc per la ràdio municipal expt. 2021_2409 (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

S5 Aprovar la concessió de l’ajut puntual C.A.G. expt. 2021_2383 

S6 Contractar els serveis d’honoraris i material en feines de manteniment i millora de les instal·lacions 

municipals  expt. 2021_2132 

S7 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament de Subirats expt. 2021_2326 

 
 

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


