
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 1 DE JUNY DE 2022 

 

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 25 de maig de 2022 

02 Adjudicar la concessió del servei d’explotació de les dues piscines municipals de Subirats, 

Sant Pau d’Ordal i Ordal expt. 2022_319 

03 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa 2022 a la colla del Drac Masellot de Lavern 

expt. 2022_1021 

04 Aprovar la quota anual a l’ Associació de Municipis per la Independència expt .2022_1208 

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

05 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa al Centre cultural i recreatiu de Can Rossell 

per la festa major 2022  expt. 2022_532 

06 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa al Centre cultural i recreatiu de Can Cartró 

per la festa major 2022 expt. 2022_1142 

07 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa al Patronat familiar dels Casots per la festa 

major 2022  expt. 2022_1045 

08 Aprovar l’acord de col·laboració entre l’ Institut de formació professional d’enoturisme de 

Catalunya per practiques de l’alumna V. D S. C.  expt. 2022_1236 

09 Aprovar la liquidació del fons de reposició del 1er trimestre de 2022 de la gestió del servei 

d'aigua expt. 2022_1188 

10 Autoritzar la realització de la cursa de final de temporada del club esportiu Fondistes 

Penedès el proper diumenge 5 de juny pel terme de Subirats  expt. 2022_1190 

11 Autoritzar a l’escola Sant Jordi de Sant Pau, el lliure accés a la piscina municipal de Sant Pau 

d’Ordal expt. 2022_1094 

12 Contractar el subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost 

previ, bàsicament relacionat amb instal·lacions expt. 2022_1193, 2022_1992, 2022_1995 

13 Contractar el subministrament de petit material / compres o reparacions ocasionals sense 

pressupost previ, bàsicament relacionat amb la maquinària manual que utilitza diàriament la 

brigada municipal expt. 2022_1194 

14 Contractar el servei de manteniment anual del sistema de control de fitxatges del personal  

expt. 2022_1133 

15 Incoar i dictar ordre d’execució d’expedient sancionador d’ abocament descontrolat de 

residus expt. 2022_463 

16 Contractar diferents serveis i subministraments necessaris per participar al torneig de futbol 

7 - Copa Penedès TV expt. 2022_1169 

17 Contractar una actuació musical per a la festa de final de curs de les llars d'infants municipals 

expt. 2022_1234 



18 Contractar el subministrament d’una placa commemorativa per a l’entitat esportiva C.F Can 

Cartró  expt. 2022_1236 

19 Contractar lones impreses, cartell i programa de mà del XIX Festival música a les Vinyes  expt. 

2022_1166 

20 Contractar el servei de monitoratge i l’assegurança d’accidents per realitzar el projecte Esport 

en Xarxa   expt. 2022_1150 

21 Concedir llicència d’obres de reforma d’habitatge entre mitgeres ubicada al carrer de les 

Flors, num. 29-31 del nucli de Can Cartró expt. 2022_990 

22 Contractar els serveis de reparacions urgents de poca entitat de vehicles municipals sense 

pressupost previ expt. 2022_1196 

23 Contractar els serveis de formació i col·locació de suports per umbracle a l’escola Subirats 

de Lavern expt. 2022_1148 

24 Aprovar els serveis extraordinaris del personal expt. 2022_1034 

25 Contractar el subministrament de material per formacio d’un umbracle a l’escola Subirats 

de Lavern expt. 2022_1146 

26 Contractar el subministrament de gasoil per a l’ADF Subirats expt. 2022_1141 

27 Contractar el servei d’ ambulància pels correfocs de Sant Pau d’Ordal i Lavern expt. 2022_1216 

28 Aprovar la certificació primera de l’obra d’emergència vial d’accés a Sant Pau d’Ordal expt. 

2022_697 

29 Iniciar expedient del projecte d’actuació específica per el trasllat i concentració de l’activitat 

de l’antiga hípica de Sant Pau d’Ordal al polígon 46 parcel·les 24 i 32 expt. 2021_1349 

30 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques 

al pol. 25 parcel.es 1 i 2 i pol. 24 parcel.la 1 terrenys a prop del Corral del Mestre expt. 

2021_2123 

31 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques 

al pol. 13 parcel.les 17 i 19 terrenys a prop de la Urb. Muntanya Rodona expt. 2022_472 

32 Concedir llicència d’obres per a projecte en sòl no urbanitzable per a la instal.lació de 

telefonia mòbil al polígon 11 parcel.la 18 proper al nucli d’Ordal expt. 2020_10356 

33 Concedir  llicència d’obres per a la urbanització d’un tram de nou camí situat al polígon 33 

parcel.la 10 a la zona del Sot  expt. 2022_653 

34 Autoritzar el correfoc i la cercavila amb foc els dies 24 i 25 de juny per la festa major de 

Lavern expt. 2022_1205 

35 Aprovar el retorn de fiança dipositada a la llicència d’obres per a la construcció d’una pèrgola 

annexa al celler de vi i cava a Caves Ventura Soler sl expt.2021_904 

36 Contractar l’espectacle Cicle de Cultura als ateneus pel 16 setembre a Casablanca expt. 

2022_1026 

37 Contractar l’ espectacle Cicle de Cultura als ateneus pel 16 juliol a Lavern expt. 2022_1026 

38 Acceptar la liquidació provisional de les taxes de nova connexió de cànon del 2on bimestre 

de 2022 expt. 2022_1175 



 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contractar subministrament de 1500 l gasoil de calefacció tipus c per l’escola Subirats de Lavern, 

l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i la llar d’infants l’esquirol de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1198 

S2 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques al 

pol. 48 i 61 parcel.les 8 i 12 terrenys a prop de Savall expt. 2022_988 

S3 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques al 

pol. 39 parcel.la 2 terrenys a prop de Can Ravella expt. 2022_491 

S4 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques al 

pol. 33 parcel.la 12 terrenys a prop de Can Rigol expt. 2021_1400 

S5 Concedir llicència d’obres de moviment de terres amb aportació de terres d’altres finques al 

pol. 64 parcel.la 10 terrenys a prop de Sant Pere de Lavern  expt. 2021_126 

S6 Adjudicar la concessió del servei de manteniment de les dues piscines municipals de Subirats, 

Sant Pau d’Ordal i Ordal, per a la temporada d’estiu 2022  expt. 2022_319 

S7 Aprovar la segona certificació de les obres del projecte d’Abastament del dipòsit de 

Torreramona des del dipòsit dels Casots exp_2021_2510 

S8 Aprovar el conveni de l’Ajuntament de Subirats i la Universitat de Barcelona per a la recerca 

arqueològica a les balmes de la Bardera expt. 2022_210 

S9 Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’Associació de 

protecció civil de Subirats expt. 2020_10486 

 

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

 

 

 

 

 

 


