
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 4 DE MAIG 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 27 d’ abril de 2022 

02 Contractar la subscripció anual al setmanari el 3devuit  expt. 2022_973 

03 Contractar el servei de rènting del SAI amb Iberent  expt.  2022_942 

04 Contractar el subministrament d’un pc portàtil per a la llar d’infants els Cargols de Lavern expt. 2022_944 

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

05 Contractar el subministrament de paper per plotter i fundes per la plastificadora de les oficines expt. 

2022_959 

06 Aprovar la primera certificació de les obres de moviment de terres i estabilització de talús situat entre 

l’àrea d’aparcament de darrera de la piscina municipal i el carrer Camí del Bosquet de Sant Pau d’Ordal 

expt. 2021_73 

07 Contractar els serveis de reparacions del vehicle municipal matrícula 9093DNH  expt. 2022_948 

08 Contractar el servei de monitoratge i assegurances tallers marxa nòrdica expt. 2022_466 

09 Contractar el subministrament de 1500 l de 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_793 

10 Contractar el subministrament de dues senyeres pel Castell de Subirats expt. 2022_945 

11 Contractar el servei de redacció del projecte bàsic de la reforma i ampliació dels vestidors de la piscina 

municipal de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_500 

12 Acceptar la pròrroga per la retirada de pi perillós a la Urb. Casablanca expt. 2022_379 

13 Contractar el servei de redacció de la fase 1 preestudi amb simulació de l’estudi d’avaluació de la 

mobilitat generada per una modificació puntual del POUM PAU-12 Sud-Est de Lavern expt. 2022_917 

14 Aprovar els serveis extraordinaris de personal de l’Ajuntament expt. 2022_860 

15 Contractar el servei de redacció per a la modificació del projecte bàsic i executiu d’urbanització del carrer 

de la Vall de Cantallops expt. 2022_916 

16 Acceptar la liquidació del cànon corresponent al primer trimestre de 2022 per part de Pedrera d’Ordal 

S.L. expt. 2022_838 

17 Contractar el servei de manteniment de la gespa de la piscina municipal de Sant Pau d’Ordal pel període 

compres entre el dia 1 d’abril al 15 de setembre de 2022 expt. 2022_775 

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

al carrer Nou, num. 9 del nucli de Can Cartró  expt. 2022_823  

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

al carrer de les Flors, num. 12 del nucli de Can Cartró  expt. 2022_824  

20 Contractar el subministrament de les escultures dels premis Castell de Subirats expt. 2022_591 

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

al carrer Sant Pau, num. 14 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_612  



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

al carrer Sant Josep, num. 58 del nucli de Can Cartró  expt. 2022_827  

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

al carrer de la Font, num.6 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_471 

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

al carrer del Castell, num.5 de la Urbanització Can Rossell expt. 2022_585 

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

al carrer de Sant Sebastià, num.30 del nucli de Ca l’Avi expt. 2022_510 

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

al carrer Lledoner, num.16 de la Urbanització Casablanca expt. 2022_454 

27 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de taller mecànic de reparació d’automòbils ubicada a la 

Ctra. BV-2428, km.2 de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_832 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar l’expedient de contractació i l’inici de la licitació del servei de manteniment de les dues piscines 

municipals de Subirats, per a l’estiu 2022  expt. 2022_978 

S2 Iniciar l’expedient d’adquisició directa i onerosa de la capella de la Maternitat de la Mare de Déu dels 

Casots i terrenys adjacents expt. 2022_1012 
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