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

EN SESSIÓ DEL DIA 17 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 10 de novembre de 2021  

02 Aprovar ajuts individuals pel transport escolar no obligatori del municipi de Subirats 

curs2020-2021 expt. 2021_824 

03 Aprovar el retorn de fiances dipositada de la comunicació prèvia d’obres de revestiments i 

pintats interiors, instal.lació elèctrica i d’aigua en  l’habitatge existent  al carrer Novençà,  16 del 

nucli d’Ordal expt.2020_11147  

04 Acceptar el permís de reserva de la via pública per col.locar un contenidor de runa davant al 

carrer Perpendicular, num.4 del nucli de Torre Ramona a raó de l’expedient d’obres  expt. 

2021_1379 

05 Acceptar  el permís de reserva de la via pública per col.locar una bastida auxiliar al carrer del 

Bosc, 18 del nucli de Lavern a raó de l’expedient d’obres en execució expt. 2021_712 

06 Acceptar la liquidació provisional de les taxes de clavegueram i depuració del 3r trimestre de 

2021 expt. 2021_2110 

07 Activar un programa de dinamització esportiva transversal per cohesionar i generar vincles 

entre els joves expt. 2021_2130 

08 Aprovar la quota mensual del lloguer al SR P.V.V. de l’arrendament de l’ habitatge social d’ 

Ordal - expt 2021_147 

09 Aprovar la borsa de treball d’ oficials electricistes expt. 2021_997  

10 Aprovar el conveni de col.laboració entre el CCAP i l’ Ajuntament de Subirats pel transport 

escolar no obligatori curs 2021-2022 expt. 2021_824 

11 Aprovar el cànon de nova connexió de concessió del subministrament d’aigua corresponent 

al 3r trimestre de 2021 exp. 2021_2110 

12 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès per la celebració de la setzena edició del Subirats Tasta’l expt. 2021_2160  

13 Aprovar el retorn de fiança dipositada del permís d’obres de reforma  d’habitatge  entre 

mitgeres ubicat al carrer del Rebato, num. 3 del nucli del Rebato a raó de l’expedient num. 5/2020 

expt 2021_1674 

14 Aprovar la liquidació del fons de reposició del 3r trimestre de 2021 de la gestió del servei 

d'aigua expt. 2021_2108 

15 Aprovar la llista definitiva d’adjudicataris del dret d’ us temporal i onerós de l’habitatge 

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

16 Aprovar la subvenció nominativa per la festa major al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi 

expt.2021_1983 

17 Aprovar el canvi de titularitat del nínxol numero 155 a favor de MJ.IS.R. expt. 2021_2145 

18 Aprovar el canvi de sistema de fitxatges del personal expt. 2021_471 

19 Concedir pròrroga de comunicació d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques al carrer 

Sant Sebastià, num. 24 del nucli de Ca l’Avi expt. 2021_234 



20 Contractar el servei de lloguer de TPV i la reserva de diners per pagar els tiquets del Tasta’l 

2021 expt. 2021_2169 

21 Contractar el servei de maridatge i creació de la cistella de Subirats expt. 2021_2179 

22 Contractar el servei de monitoratge per les activitats infantils del dia del Subirats Tasta’l 2021 

expt. 2021_2197 

23 Contractar el servei de taller infantil de pintura i vi pel Subirats Tasta’l 2021. expt. 2021_2200 

24 Contractar el servei d’autobús per a la sortida jove comarcal a Port Aventura expt. 2021_2115  

25 Contractar el servei d’impressió i disseny del fulletó genèric de Subirats expt. 2021_2180  

26 Contractar el subministrament de vinils adhesius per a plaques de senyalització de llicències 

d’obres expt. 2021_2106 

27 Contractar el subministrament dels cartells i tríptics informatius del Subirats Tasta’l 2021. 

expt. 2021_2226 

28 Contractar el subministrament dels elements de decoració per a la mostra del Subirats Tasta’l 

2021 expt. 2021_2164 

29 Contractar el subministrament d’un nou mòdul per al camp de gespa municipal de Sant Pau 

d’Ordal expt. 2021_1980 

30 Aprovar la subvenció nominativa per obres al Centre Agrícola de Sant Pau expt.  2021_1251  

31 Aprovar la subvenció nominativa per obres a l’ Ateneu Ordalenc  expt. 2021_1196  

32 Contractar el subministrament i instal.lació d’una cartellera informativa per l’àrea 

d’autocaravanes expt. 2021_2104 

33 Contractar els serveis de reparació d’altaveu auto amplificat combo 12 expt. 2021_2044 

34 Contractar els serveis d’honoraris i material en feines de manteniment i millora de les 

instal·lacions municipals  ext. 2021_2132 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

35 Contractar el subministrament de contenidors de 2a ma per a la recollida selectiva expt. 

2021_2181 

36 Contractar el subministrament de material per farmacioles llars municipals Subirats expt. 

2021_2187 

37 Donar de baixa definitivament l’activitat de restaurant ubicada a l’ Avda. Barcelona del nucli 

d’Ordal a rao de l’expt. 1/2020  expt.2021_2189 

38 Aprovar la pròrroga de la cessió del dret d’ús temporal i onerós de la paret mitgera d’Ordal 

per a finalitat publicitària  expt. 2021_2184 

39 Contractar els serveis de vigilància i seguretat del Subirats Tasta’l expt. 2021_2066 

 

SOBREVINGUTS: 

S1 Contractar el servei de maquetació, disseny i impressió del calendari 2022. expt. 2021_2225 

S2 Aprovar el nomenament de funcionari interí oficial electricista SR. E.V.S.  expt. 2021_997  

S3 Contractar serveis de reparació llums fotovoltaics dels accessos a Can Bas, a la Urbanització Can Rossell, 

i al nucli de les Parellades expt. 2021_2282 

 

 

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


