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

EN SESSIÓ DEL DIA 15 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 1 de desembre de 2021  

02 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació puntual en coberta i baixant en l’habitatge  existent 

al carrer Passadaines, num. 38 del nucli d’Ordal expt. 2021_2116  

03 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de piscina  en  l’habitatge existent  al carrer de 

la Figuera, num. 1 del nucli d’Ordal expt. 2021_2009 

04 Aprovar el retorn de fiança dipositada del permís d’obres de construcció d’escala i canvi d’us parcial 

d’habitatge situat al carrer del Castell, 15 de la Urbanització de Can Rossell expt. 2020_10394  

05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforç puntual d’una paret en l’habitatge situat  al carrer Sant 

Josep, num. 64 del nucli de Can Cartró expt. 2021_2093 

06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació de sòcol  de façana i ocupació del carrer  ubicat  al 

carrer Nou,  num.9   del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2092  

07 Aprovar inicialment l’ actualització de les bases annexes al conveni de col·laboració entre l’ajuntament de 

subirats i les  entitats esportives municipals d’esport col·lectiu expt. 2021_2441 

08 Aprovar ajuts pràctica esportiva temporada 2021-2022 expt.2021_809 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de dos banys i pavimentació  exterior en l’habitatge  

existent al carrer del Sol, num.1 bx.2 del nucli d’Ordal  expt. 2021_2090  

10 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiment de façana i ocupació de la via pública de 

l’habitatge existent al carrer Sant Jaume, num. 9 del nucli de Ca l’Avi expt. 2021_2029 

11 Contractar el servei d’impressió dels targetons de la campanya de mobilitat sostenible i turisme a la 

destinacio de Subirats expt. 2021_1580 

12 Contractar la renovació de la llicència apple de la APP rutes de Subirats  expt. 2021_2431  

13 Acceptar la subvenció del Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica  expt. 

2021_2439 

14 Contractar el subministrament de material divers per a l’àrea de joventut  expt. 2021_2329  

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

al carrer Can Batista, num. 36  del nucli de Can Batista expt. 2021_2028 

16 Contractar el servei de tast dinamitzat per a joves d’entre 18 i 35 anys  expt. 2021_2330  

17 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’obertures façana  reforma de bany i cuina  en l’habitatge  

existent al carrer Perpendicular, num. 4  del nucli de Torrerramona expt. 2021_1988 

18 Contractar els serveis de disseny i subministrament de la pancarta de la Marató de TV3 per Ordal expt. 

2021_2433 

19 Acceptar la incorporació de l’ alumne D.N.P. a la llar infants municipal d’Ordal curs 2021 -2022 

expt.2021_1029 

20 Concedir llicència d’obres de moviment de  terres sense aportació de terres d’altres finques al pol. 13 

parcel.la 35, terrenys a prop de la Urbanització Muntanya Rodona expt. num.2021_1790 

21 Contractar els serveis de retirada de palets de material i pedra per la deixalleria expt. 2021_2212 

22 Aprovar ajut individual pel transport escolar per a B.P.C. curs 2020-2021 expt. 2021_1863 



23 Acceptar la matrícula de l’ alumne E.G.A. a la llar infants municipal de Sant Pau d’ Ordal curs 2021-2022  

expt.2021_2395 

24 Contractar serveis de recollida de dipòsits i tubs d’uralita abandonats propers  a muntanya rodona 

exp_2021_2437 

25 Contractar el servei d’ edició del llibre Subirats Capital de la Vinya  expt. 2021_2141  

26 Contractar el servei d’aixecament topogràfic del sector PMU-7 del poble de Can Batista  expt.2021_2396 

27 Contractar el subministrament de gasolina i oli per a abastiment de les eines mecàniques de la brigada 

expt. 2021_2286 

28 Contractar el subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ expt. 

2021_2287 

29 Contractar el subministrament de reixes i marcs per reposició expt. 2021_2390 

30 Contractar el servei de reparació del vehicle matrícula 2428HBT  expt. 2021_2389 

31 Contractar joguines fusta llars municipals Subirats  expt. 2021_2407 

32 Aprovar targeta aparcament per persones amb discapacitat a favor de J.G.C. expt.2021_2416  

33 Aprovar el canvi de titularitat nínxol 102 a favor de M.M.T. expt. 2021_2417 

34 Contractar el subministrament de vestuari laboral educadores llars municipals de Subirats expt. 

2021_2380 

35 Contractar el servei de desbrossada i tala d’arbres parcel·la carrer Creu, 1 d’Ordal expt. 2021_2114  

36 Concedir llicència d’obres de pintat de façana de la masia de Cal Molinet existent  al carrer dels Rocs del 

nucli de Lavern expt. 2021_2030 

37 Autoritzar les vacances, assumptes personals, compactació lactància, i ajut fons social per naixement 

del fill de la treballadora municipal Sra. L.E.P. expt. 2021_2368 

38 Contractar el subministrament de gasoil per abastament dels vehicles de l’ADF de Subirats expt. 

2021_2288 

39 Contractar el subministrament d’un tirador amb doble imant per aixecar tapes de registre expt. 

2021_2146 

40 Aprovar els dos pressuposts i sis memòries valorades per incloure al PPTP del concurs de concessió del 

servei municipal d’aigua expt. 2021_2454 

41 Aprovar definitivament el projecte d’ordenació de la zona esportiva d’Ordal expt. 2021_753 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contractar les obres de formació de lluernari al pati de l’arxiu de documentació i altres recintes, a Sant 

Pau d’Ordal expt. 2021_2500 

S2 Aprovar la concessió de bestreta a la comissió de reis Sant Pau d’Ordal any 2022  expt. 2021_2475 

S3 Aprovar la concessió de bestreta a la comissió de reis d’Ordal any 2022  expt. 2021_2469 

S4 Autoritzar a l’escola el Montcau d’Ordal a utilitzar la pista poliesportiva d’Ordal per a la cantada de nadales 

dels alumnes expt. 2021_2455 

S5 Contractar el subministrament de material musical divers per als bucs d’assaig expt. 2021_2261 

S6 Contractar el subministrament de taula de mescles per als bucs d’assaig expt. 2021_2261  

S7 Aprovar els ajuts d’arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a persones grans i discapacitats 

per l’any 2021 expt. 2021_810 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

S8 Contractar el subministrament de caramels per les cavalcades de reis del municipi de Subirats 2022 expt. 

2021_2509 



S9 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 

 

 

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


