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

EN SESSIÓ DEL DIA 10 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 3 de novembre de 2021  

02 Contractar el subministrament de 2 projectors i 2 altaveus a per ús dels serveis municipals i per 

cessió regulada per l’ordenança fiscal núm. 28 expt. 2021_2052  

03 Aprovar la subvenció nominativa per la festa major a l’ Ateneu Ordalenc expt.2021_1926  

04 Contractar els serveis de la tala i rebaix de soques de 9 plataners al carrer Sant Pere de Sant Pau 

d’Ordal  expt. 2021_2171 

05 Inscriure la modificació substancial de l’activitat d’explotació d’autoconsum ubicada a la finca la 

Cuscona del nucli de Ca l’Avi expt. 2021_1769 

06 Acceptar la sol licitud de matrícula de l’alumne V.S.G. per a la llar d’ infants de Lavern curs 2021 -

2022  expt.2021_2118 

07 Concedir llicència d’obres de formació de dipòsit d’ossera soterrat al cementiri parroquial de 

Sant Pere de Subirats - Castell de Subirats expt. 2021_1229 

08 Aprovar les bases i convocatòria borsa treball informadors/guies turístics expt. 2021_2170 

09 Contractar el subministrament de material divers per als tallers de dinamització de la gent gran 

expt. 2021_2013 

10 Concedir llicència d’obres de construcció d’habitatge entre mitgeres existent  al carrer del Sol,  

36 del nucli d’Ordal expt. 2021_1584 

11 Acceptar la liquidació provisional de les taxes de clavegueram i depuració  2n trimestre de 2021  

12 Registrar l'activitat de serralleria metàl·lica ubicada al polígon industrial Lavernó expt. 

2021_1778 

13 Contractar els serveis de redacció de modificació puntual POUM de l'any 2013 de Subirats i 

avaluació ambiental de la modificació expt. 2021_1646 

14 Aprovar les segones bases i convocatòria de subvencions crisi Covid19 expt. 2020_11174 

 

SOBREVINGUTS: 

S1 Contractar els serveis de revisió de la instal·lació de gas propà de l’escola Subirats de Lavern (cada 5 

anys)  exp. 2021_1962 

S2 Contractar el subministrament d’equips informàtics varis. expt. 2021_2032 

S3 Contractar el subministrament de 10 miralls convexos de seguretat vial expt. 2021_1904 

 

 

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


