
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 22 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 15 de desembre de 2021 

02 Acceptar parcialment la reclamació presentada pel darrer arrendatari de la piscina municipal de Sant 

Pau d’Ordal expt. 2021_2058 

03 Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa a l’entitat Centre d’Estudis de Subirats CESUB expt. 

2021_610 

04 Contractar el subministrament d’un equip informàtic per a l’OAC expt. 2021_2409 

05 Contractar el servei de gimnàstica per a la gent gran pel mesos de gener a juliol de 2022  expt. 

2021_2499 

06 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i Renfe viajeros pel producte Pedala 

i Tasta  expt. 2021_2506 

07 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de bar-cafeteria Bar Casablanca expt. 2021_2341 

08 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de magatzem de venda de materials de construcció ubicada 

al Polígon Lavernó expt. 2021_344 

09 Autoritzar la comissió de reis d’Ordal a utilitzar la pista poliesportiva d’Ordal per a la rebuda dels reis 

mags d’orient  expt. 2021_2456 

10 Contractar serveis de tala de 3 plataners adjacents al Polígon Molí del Racó (tm Subirats)  expt. 

2021_2496 

11 Aprovar el conveni entre l’ Ajuntament de Subirats i l’escola de música i addendes pel curs 2021 -2022 

expt .2021_2382 

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

expt.2021_2481 

13 Fer efectiu al Consell Esportiu de l’Alt Penedès l’abonament de la quota corresponent a l’any 2021  expt. 

2021_2448     

14 Aprovar vacances, compactació lactància i fons social per a la treballadora A.M.A. expt. 2021_2495 

15 Aprovar definitivament el nou text refós del projecte d’urbanització d’un tram del carrer Pau Ayxelà 

d’Ordal  expt. 2020_10032 

16 Aprovar la subvenció nominativa a l’ AMPA de l’ escola Subirats de Lavern any 2021 expt. 2021_2255  

17 Concedir llicència d’obres per a la rehabilitació de la masia anomenada el Maset del Lleó situada prop 

del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2403 

18 Acceptar la matrícula de l’ alumne F.S.G. per la llar curs 2021-2022  exp.2021_2488 

19 Contractar els serveis de condicionament del pàrquing i drenatge darrera de la piscina de Sant Pau 

expt. 2021_2305 



 

 

20 Contractar el subministrament de 5 tn de pellet per abastir el sistema de calefacció de l’escola Montcau 

expt. 2021_2388 

21 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de mobles de cuina en l’habitatge existent al carrer del 

Nord, num.3 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2239 

22 Concedir llicència d’obres d’enderroc de cobert posterior d’edificació entre mitgeres  ubicada  al carrer 

de les Flors, 39-41 del nucli de Can Cartró  expt. 2021_1964 

23 Aprovar la primera certificació de les obres separata d’enllumenat públic del projecte de rehabilitació de 

paviments i xarxa d’enllumenat al polígon industrial de Can Bas expt. 2021_1067 

24 Acceptar la matrícula de alumne L.J.C. a la llar d’ infants de Sant Pau d’Ordal curs 2021-2022 

expt.2021_2476 

25 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació exterior en l’habitatge existent al carrer de la 

Penya, num.1 del nucli d’Ordal   expt. 2021_2159 

26 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació, pintat de façanes i ocupació de la via pública de 

l’habitatge existent al carrer Lledoner,  núm. 18 de la Urb. Casablanca expt. 2021_2133  

27 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de serralleria de tanca, porta, accés i finestres en l’habitatge 

existent al carrer del Montsant, num. 32 de la Urbanitzacio Casablanca expt. 2021_2188 

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de tapiat i revestiment de porta exterior en l’habitatge existent 

al carrer del Pujol, num. 12 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2131  

29 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de formació de mobles d’obra de cuina en l’habitatge  existent 

al carrer Can Almirall, num.14 del nucli Lavern  expt. 2021_2121 

30 Contractar actuacions 31a roda de teatre de l’ Alt Penedès  expt.2021_1891  

31 Aprovar l’inici de licitació de les obres del projecte d’abastament al dipòsit de Torre Ramona des del 

dipòsit dels Casots expt. 2021_2510 

32 Contractar subministrament de petit material sense pressupost previ  expt. 2021_2508 

33 Contractar subministrament de 1500l de gasoil per les escoles i llars  expt. 2021_2387 

 

Sobrevinguts: 

S01 Aprovar la subvenció nominativa pel grup de teatre La companyia és grata de Can Rossell per l’any 2021  

expt. 2021_2397 

S02 Contractar subministrament de 30 cartells senyalitzadors de les àrees videovigilades de contenidors expt. 

2021_2529 

S03 Contractar subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ expt. 2021_2425 

S04 Aprovar la subvenció nominativa extraordinària Centre Recreatiu Can Rossell expt. 2021_1197 

S05 Acceptar la justificació de la subvenció nominativa a arqueovitis2021  expt. 2021_1036 

S06 Aprovar els ajuts d’arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a persones grans i discapacitats 

per l’any 2021 expt. 2021_810 

S07 Aprovar la rectificació de la titularitat d’una de les finques que són objecte d’imposició i ordenació de les 

contribucions especials de les obres corresponents a la separata enllumenat públic modernització del Pol. Ind. 

Can Bas  expt. 2021_1509 



 

 

S08 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder pel mes de gener 2022 expt. 2021_2516 

S09 Donar vista de l’expedient de disciplina urbanística de construcció d’hivernacle d’un terreny al polígon 28 

parcel·la 33 i nou termini per a realitzar al·legacions expt. 2021_1469 

S10 Contractar l’elaboració del pla d’igualtat per les entitats esportives municipals  expt. 2021_2540  

S11 Contractar el subministrament i instal·lació de substitució plafons informatius espai memòria útlima 

defensa de Barcelona – El Pago (expt. 2021_2515) 

S12 Gratificació extraordinària a la treballadora SRA. E.R.R. en motiu de la seva participació en el Subirats 

Tasta’l de 2021 expt. 2021_2546 

S13 Aprovar liquidació servei teleassistència de l’1 de maig al 31 desembre 2021 (expt. 2021_2445 i 2021_2494) 

S14 Aprovar la rectificació de la titularitat d’una de les finques que són objecte d’imposició i  ordenació de les 

contribucions especials de les obres corresponents a la substitucio de llums enllumenat públic a l'àmbit del 

Pol. Ind. Can Bas expt.2021_1510 

S15 Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021 a l’empara del procés d’estabilització de l’ocupació 

temporal regulat a l’article 2 del reial decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció 

de la temporalitat en l’ocupació pública 

S16 Aprovar la subvenció nominativa per la festa major al Centre agrícola de Sant Pau  expt. 2021_2381 

S17 Contractar els serveis de lloguer de camió cistella sense conductor expt. 2021_2484 

S18 contractar serveis de reparacions vehicles municipals expt. 2021_2420 

S19 Contractar el servei de reparació, substitució i millora dels tòtems i monitor 24 hores   expt. 2021_2213 

S20 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de bar “Bar Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal” ubicada a 

la plaça de Subirats, 12 de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2377  
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