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

EN SESSIÓ DEL DIA 24 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 17 de novembre de 2021  

02 Contractar anunci publicitari per la festa del tió de Lavern 2021 expt. 2021_2187 

03 Contractar l’espectacle per la festa del tió del 8 de desembre 2021 expt. 2021_2253 

04 Contractar el subministrament d’un equip de radio expt. 2152_1811 

05 Contractar el subministrament de micro sense fil i micro amb cable  expt.2021_2250 

06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’aïllament tèrmics i revestiment de parets en l’habitatge 

existent al carrer Ca l’Almirall, num. 14 del nucli de Lavern expt. 2021_2096 

07 Contractar el subministrament de dues cistelles pels obsequis del Subirats Tasta'l 2021 expt. 2021_2234 

08 Contractar l’ assegurança del tractor E6118BCV - ACM - 12/1/2022 -12/01/2023 expt. 2021_1840 

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

al carrer Sant Sadurní, 73 de la Urb. Casablanca expt. 2021_2056 

10 Aprovar el retorn de fiança dipositada per us de material municipal per celebració privada a raó de 

l’expedient 2021_2055 

11 Contractar el servei d’una assegurança d’accidents per cobrir les caminades que es realitzaran, quatre 

de marxa nòrdica per a gent gran i una de familiar expt. 2021_2281    

12 Acceptar parcialment la reclamació presentada per l’arrendatari de la piscina Sr. D.A.P. expt. 2021_2058 

(AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

13 Aprovar atorgar la subvenció per obres al Centre Cultural de Ca l’Avi  expt.2021_2109 

14 Contractar el subministrament del material de la sala de tast del Subirats Tasta'l expt. 2021_2262 

15 Aprovar nou termini execució voluntària de l’execució subsidiària de les obres de Can Cartró expt. 

2021_1941 

16 Contractar un pack d’hores per al servei de manteniment informàtic. exp. 2021_2154 

17 Contractar el subministrament d’ agendes de l’any 2022 per al personal de l’ ajuntament. expt. 

2021_2244 

18 Contractar el servei de renovació dels dominis .com i .cat d’Enobicing Penedès. expt. 2021_2153 

19 Acceptar la comunicació d’instal.lació de grua auxiliar per execució de les obres al carrer de la Creu, 

num. 7 del nucli d’Ordal expt. 2021_94 

20 Aprovar atorgar la subvenció a l’ entitat Escurcerot i diables Ordal expt. 2021_2169 

21 Aprovar atorgar la subvenció per obres a l’entitat Ateneu agrícola de Lavern expt. 2021_2228 

22 Aprovar atorgar la subvenció de festa major a l’entitat Ateneu agrícola de Lavern. exp. 2021_2229 

23 Concedir llicència d’obres per a la reforma interior del centre del Rebato a nom d’Agromillora Iberia, 

S.L.U. expt. 2020_11434 

24 Aprovar atorgar la subvenció a la colla de gegants de Lavern expt.2021_2230 

25 Aprovar l’ inici de l’ expedient d’usos i obres provisionals a l’àmbit de l’actual SUNDR-7 de Can Batista 

expt. 2021_748 

26 Acceptar la documentació presentada per la subvenció nominativa Institut Català de Palentologia 

Miquel Crusafont 2021 expt.2021_885 



27 Aprovar el conveni de servei a les persones grans entre l’ Ajuntament de Subirats i l’Ajuntament d’ 

Olèrdola expt. 2021_1984 

28 Aprovar el canvi de titularitat del nínxol 148 a favor de E.P.D., J.P.W. , E.S.P. expt. 2021_2266 

29 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, SA expt. 2021_1596 

30 Contractar de l’obra de portada de fibra òptica a diferents nuclis del terme municipal de Subirats. Exp. 

2021_2316 

31 Contractar a e-distribución el soterrament de línia aèria BT al nucli de Lavern. Exp. 2021_2317 

 

SOBREVINGUTS: 

S1 Aprovar el subministrament de la pintura per la imatge de la Nadala 2021  expt. 2021_2323 

S2 Aprovar la contractació del subministrament de les postals de Nadal 2021  expt. 2021_2322 

S3 Autoritzar a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal a utilitzar el camp de gespa municipal de Sant Pau 

d’Ordal per instal·lar una tirolina dins de les activitats del Subirats Tasta’l  expt. 2021_2302 

 

 
 

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


