
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 27 D’OCTUBRE 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 20 d’octubre de 2021  

02 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de col.locació  de rajoles en finestres i balcó en l’habitatge 

existent al carrer Catalunya, 24 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_1759  

03 Contractar la subscripció anual de la revista el Temps. expt. 2021_1925 

04 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de cuina  en l’habitatge existent al carrer Can 

Rovira, 14 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2021_1742 

05 Acceptar la subvenció del fons de prestació del catàleg de 2021 de la Diputació “Impuls a l’activitat 

esportiva dels petits municipis” expt. 2021_2033 

06 Aprovar ajuts pel transport a centre dia i hospital dia per gent gran del segon semestre 2021 expt 

2021_811 

07 Aprovar la concessió de subvenció del drac Masellot de Lavern expt. 2021_2012 

08 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de socorrisme de les dues piscines municipals de 

Subirats  expt. 2021_1975  

09 Aprovar recarregar les targetes moneder del mes novembre expt. 2021_89 

10 Aprovar sol.licitar la subvenció del Programa específic de resiliència local del pla de concertació 

Xarxa de governs locals 2020-2023 expt. 2021_2018 

11 Assabentar de la comunicació relativa a l’activitat d’explotació autoconsum de cabrum ubicada a 

la masia Casa Font expt. 2021_1942 

12 Contractar el subministrament de copes de vidre pel Subirats Tasta'l 2021 expt 2021_2061 

13 Contractar el subministrament de bolquers per obsequi municipal als nadons expt. 2021_2042  14 

Contractar el subministrament d’ auricular de diadema per a l’ OAC expt. 2021_363  

15 Contractar el disseny dels elements de comunicació del Subirats Tasta'l 2021 expt. 2021_1515 

16 Contractar el servei de lloguer d'estovalles del Subirats Tasta'l expt. 2021_2063 

17 Contractar el servei de vigilància i seguretat del Subirats Tasta'l expt. 2021_2066 

18 Contractar el subministrament de cartutxos de tinta expt. 2021_363 

19 Contractar el subministrament de material esportiu divers per a la realització de la gimnàstica de 

la gent gran, i de la resta d’activitats esportives  expt. 2021_1987  

20 Contractar el subministrament de quatre uniformes pel personal de protecció civil de Subirats 

expt. 2021_2010 

21 Contractar el subministrament i instal lació d un parc de calistènia_expt. 2021_1124  

22 Contractar el subministrament de gel pel Subirats Tasta'l 2021. expt. 2021_2064 



 

23 Contractar la publicitat del Subirats Tasta’l 2021 als diferents mitjans de comunicació expt. 

2021_2059 

24 Contractar mitjançant arrendament en modalitat de rènting de les centraletes de l’ajuntament, la 

llar d’Ordal i la llar de Lavern expt. 2021_1869 

25 Contractar el servei preventiu d’ambulància pel Subirats Tasta'l 2021 expt. 2021_2068 

26 Contractar el subministrament de bales de palla pel Subirats Tasta'l 2021 expt. 2021_2065  

27 Contractar el subministrament de bols i coberts pel Subirats Tasta'l 2021 expt. 2021_2062  

28 Aprovar la modificació del contracte del servei de reforc per les escoles Subirats curs 2021-2022 

expt. 2021_1917 

29 Registrar l'activitat de lloguer de bicicletes i visites guiades ubicada a l’estació de tren de Lavern a 

nom Vicicling sl expt. 2021_1888 

30 Aprovar el requeriment de justificació propietat terreny polígon 28 parcel·la 33 referent a 

l’expedient de disciplina urbanística per la construcció d’hivernacle expt. 2021_1469  

31 Retornar la fiança del contracte de concessió d’ explotació de la pisc ina de Sant Pau expt. 2021_339  

32 Autoritzar la realització de la 6ª edició de la cursa de muntanya Serralats i 4ª caminada de 

muntanya el diumenge 7 de novembre  expt. 2021_1762  

 

Sobrevingut: 

 

   S1 Concedir un ajut puntual a la SRA. G.L.P. 

 
 

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

 


