
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 26 d’octubre de 2022 

02 Aprovar la memòria de reforma de la xarxa d’ abastament d’aigua i d’enllumenat públic dels Casots exp. 

2022_2285 

03 Adjudicar el contracte menor de servei de TPV pel Subirats Tasta’l 2022 exp.2022_2137  

04 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’Ajuntament exp. 2022_2127 

05 Adjudicar el contracte menor de subministrament de 4 palets de pellet per l’escola Montcau d’Ordal exp. 

2022_2311 

06 Adjudicar el contracte menor de serveis de buidat de fosses sèptiques d’habitatges de la urbanització 

Casablanca Sud exp. num. 2022_2144 

07 Renovar l’autorització de la ruta de transport escolar curs 2022-2023 expt. 2022_2314 

08 Aprovar el contracte de subministrament d’obsequis (dessuadores) exp. 2022_2295 

09 Incoar i dictar ordre d’execució de neteja de parcel·la al C/Transformador de Sant Pau d’Ordal exp. 2022_1464 

10 Concedir llicència d’obres per l’ampliació de saló-menjador per al restaurant Mirador de les Caves al nucli dels 

Casots exp. 2022_1219 

11 Adjudicar el contracte menor de servei d'aula d'estudi a les escoles de Subirats pel curs 2022-2023 expt. 

2022_2300 

12 Adjudicar el contracte menor de serveis de muntatge esglaó lateral camió de la brigada exp. 2022_1939 

13 Adjudicar el contracte menor de subministrament de fustes per reparar el tancat del nucli de Cantallops exp. 

2022_2276 

14 Adjudicar el contracte menor de serveis de reparació del reciclamòbil exp. 2022_2286 

15 Adjudicar el contracte menor de servei de transport escolar, escola Sant Jordi, 7 de desembre expt.2022_2257 

16 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder pel mes de novembre 2022 exp. 2021_2516 

17 Autoritzar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor del SR. E.F.B. exp.2022_2159 

18 Aprovar els ajuts individuals per transport escolar no obligatori municipi Subirats curs 2021-2022 

exp.2022_1006 

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

Ginesta, num.29 de la Urbanització Muntanya Rodona  exp 2022_1891 

20 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta de l’edifici existent 

a Ca l’Antonet, al Pol. industrial Can Bas exp. 2022_1873 

21 Resoldre la sol·licitud de baixa de l’ alumne G.C.E. de la llar infants Sant Pau expt. 2022_757 

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

de la Rosa,  num.24  de la Urbanització Muntanya Rodona  exp. 2022_1876 

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

la Penya, num. 18 del nucli d’Ordal exp. 2022_1780  

24 Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2023 



 

Sobrevinguts: 

S1 Deixar sense efecte l’acord de la JGL del 5/10/2022 i aprovar l’ajut puntual a la SRA. I.B. exp. 2022_648 

S2 Aprovar un nova convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis del lloc de      treball vacant 

de tècnic de gestió de serveis econòmics, exp. 2022_1937 

S3 Concedir un ajut puntual a la SRA. I.B. exp. 2022_648 

S4  Adjudicació del contracte menor d’obra de pavimentació del carrer darrera de Can Batista exp. núm. 

2022_2012  

S5 Aprovar la certificació primera de les obres de rehabilitació de l’habitatge municipal per habitatge social 

a Can Batista exp. 2022_1032 

S6 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme l’actuació de 

trobada de bèsties al parc de la Immaculada al nucli d’Ordal exp_2022_2232   

 S7 Adjudicació del contracte menor de la direcció de l’execució material de l’obra i coordinació de seguretat 

i salut del projecte executiu de les noves piscines municipals d’ Ordal i el projecte de formació de plataforma de 

contenció de noves piscines  exp. 2022_2305 

S8 Adjudicació del contracte menor del servei de direcció d’obra del projecte executiu de les noves piscines 

municipals d’Ordal i el projecte de formació de plataforma de contenció de noves piscines exp. núm. 2022_2305 
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