
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 3 DE NOVEMBRE 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 27 d’octubre de 2021  

02 Aprovar els serveis extraordinaris de personal - 1er junta mes de novembre expt. 2021_1691   

03 Modificar la contractació de l’encàrrec de complements de l’obra d’ adequació de sala polivalent del 

local situat sota l’escenari del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal  expt. 2021_1118  

04 Contractar els serveis fitosanitaris de control de la processionària del pi expt. 2021_2124  

05Aprovar la liquidació del fons de reposició del 2on trimestre de 2021 de la gestió del servei d'aigua expt. 

2021_1657 

06 Aprovar les autoritzacions de despesa per la compra de material per a les llars d’infants municipals curs 

2021-2022 expt. 2021_2120 

07 Aprovar la primera certificació de les obres d’ adequació de sala polivalent al Centre Agrícola de Sant 

Pau d’Ordal  expt. 2021_1118 

08 Contractar el subministrament de material divers per a les llars municipals expt.2021_2100 

09 Contractar el subministrament de joguines i jocs per a les llars municipals expt .2021_2048  

10 Concedir llicència per a la legalització i canvi d’us de les edificacions emplaçades a l’àmbit de la masia 

de Can Ràfols expt. 2021_1297 

11 Aprovar_iniciar expedient del projecte d’actuació específica del carrer dels Rocs de Lavern expt. 

2021_1846 

12 Acceptar la sol.licitud de retorn de la quota de material escolar a l’ alumne D.N.P. de la llar d’ infants 

municipal d’Ordal pel curs 2021-2022 . expt. 2021_1029 

13 Concedir llicència d’obres per a la construcció de celler d’elaboració de vins a prop de la masia de Can 

Savall a nom de Carles de Lavern, S.A. expt. 2021_1596 (Aquest punt resta damunt la taula) 

14 Contractar els serveis d’ extracció de pellet i comprovació de l’ estanquitat de la sitja soterrada de la 

caldera de l’escola Montcau d’Ordal expt. 2021_2085  

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana i ocupació de la via pública de l ’habitatge 

existent a l’Avinguda de Barcelona, 11-13 del nucli d’Ordal expt. 2021_2007 

16 Aprovar definitivament i donar resposta a les al·legacions del text refós del projecte d’Urbanització de 

Casablanca Sud (fase 1) expt. 2021_506 

17 Modificació substancial per ampliació de l'activitat per emmagatzematge de morrions i plaques per a 

cava a nom d’HITE S.A. exp. 2020_11687  

 

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

 


