
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2022 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 28 de setembre de 2022 

02 Adjudicació del contracte mixt de subministrament i instal lació de xarxes de protecció i para pilotes per al camp de gespa 

municipal de can cartró   exp. 2022_1898 

03 Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa a l’associació de protecció civil de Subirats pel Mercat del Préssec d’Ordal 

exp. 2020_10486  

04 Aprovar la subvenció de l’ Escurcerot i diables Ordal exp. 2022_2042 

05 Adjudicació del contracte menor d’obra actuació d’allargament de pavimentació del camí municipal d’Ordal a Martivell previ 

exp. núm. 2022_1671 

06 Aprovar contractació servei ambulància correfocs octubre 2022 St Pau i Lavern  exp. 2022_2066 

07 Concedir bestreta a l’entitat ADF Subirats exp. 2022_2034 

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

09 Aprovar prèviament el projecte de canvi de traçat d’un camí a Cal Justino de Lavern al polígon 50 parcel·la 5 exp. núm. 2022_671 

10 Contracte del servei de cronometratge i dorsals per a la 10a. edició especial de la Cursa de les Caves, la 7a. de muntanya Serralats 

i la 5a. caminada popular de Lavern  exp. núm. 2022_1480 

11 Autoritzar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de la Sra. J.R.D. exp.2022_2041 

12 Aprovar la guia del procés participatiu per decidir noms de dones pels carrers de Subirats  exp. 2022_1443 

13 Donar la conformitat al canvi de nom de l’escola Subirats de Lavern  exp. 2022_2026 

14 Sol.licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga del recurs línia de suport 1 “projectes sostenibles” equipament públic del 

PGI, actuació “Adequació de la zona d’equipaments nova piscina municipal d’Ordal” (exp.núm.2020_10820) 

15 Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’àmbit PMU-11 masia Can Parellada exp. 2022_1042  

Sobrevinguts: 

S1.- Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres contingudes en el projecte constructiu de millora de l’aparcament de la 

travessera urbana de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_842 

S2.- Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres contingudes en el projecte constructiu de rehabilitació de l’habitatge 

municipal per a habitatge social a Can Batista expt. 2022_1558 

S3.- Aprovació acceptació de la subvenció atorgada provisionalment per la Generalitat de Catalunya per a inversions en 

jaciments arqueològics i paleontològics destinats a visita pública i reformulació de projecte  exp.2022_1494 

S4.- Aprovar la renúncia de l’ajut atorgat per la Generalitat de Catalunya CLT059/21/000029 Actuacions de millora de la 

visibilitat i de manteniment del Jaciment paleontològic dels Casots (BCIN) exp. 2021_722 

S5.- Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament de Subirats  exp.2022_1982 

S6.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis del lloc de treball vacant 

de tècnic de gestió de serveis econòmics 

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

 



 

 

 

 

 

 


