
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 6 DE JULIOL 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 29 de juny de 2022 

02 Aprovar adjudicació del contracte menor de subministrament del servei de transport pel Camp de Treball 

EXP. 2022_1526 

03 Aprovar contractar l’assegurança col·lectius del Camp de treball 2022 EXP.2022_1519 

04 Aprovar adjudicació del contracte menor de subministrament esmorzars Camp de Treball 2022 EXP. 

2022_1362. 

05 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’Ajuntament de Subirats 

EXP.2022_1318    

06 Aprovar adjudicació del contracte menor de serveis de l’espectacle cicle de cultura als Ateneus a 

Can Cartró el dia 15 de juliol EXP. 2022_1432 

07 Autoritzar la bonificació 10% per dos infants inscrits als cursos de natació F.R.F. i R.R.F. EXP. 

2022_1481 

08 Aprovar adjudicació del contracte menor de subministrament de càtering del Camp de Treball 2022 EXP. 

2022_1527. 

09 Aprovar adjudicació del contracte menor de visita a les caves Olive Batllori pel Camp de Treball 2022 EXP. 

2022_1524. 

10 Aprovar adjudicació del contracte menor de subministrament de productes del forn de pa pel Camp de 

Treball EXP. 2022_1522 

11 Aprovar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de la Sra. G.V.V. 

EXP.2022_1451 

12 Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició directa i onerosa d’una porció de terreny 

de 3.500 M2 de la Vil·la Romana de Ca l’Escuder EXP. 2022_373 

13 Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició directa i onerosa d’una porció de terreny 

de 675 M2 i d’una construcció de 130,50 M2 ubicada a la Capella de la Maternitat de la Mare de Déu 

dels Casots EXP. 2022_1012 

14 Concedir llicència d’obres de construcció de menjador d’estiu en l’habitatge ubicat al carrer 

d’Antoni Casanovas, núm.15 del nucli de Lavern EXP.2022_1183 

15 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa 2022 al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal       

EXP.2022_1323 

16 Contractar serveis de retirada d’un niu de vespa asiàtica al camí rural pròxim al torrent del Bou 

EXP.2022_1505 

17 Donar compte expressa de l’informe emès per l’enginyer municipal, en data 15 de juny de 2022, vers 

l’espectacle públic xvii festival música a les vinyes exp. 2022_1364 



18 Donar compte expressa de l’informe emes per l’enginyer municipal, en data 15 de juny de 2022, vers 

l’espectacle públic xvii festival musica a les vinyes exp. 2022_1363 

19 Concedir llicencia de segregació d’una finca urbana en dues ubicada al carrer Sant Sebastià, num. 23 del 

nucli de ca l’Avi exp. 2022_1131 

20 Aprovar la certificació primera de les obres de rehabilitació estructural del centre cultural i recreatiu de 

Can Cartró exp. 2021_1494 

21 Concedir llicencia obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta d’ un dels edificis de la 

masia el Maset del Lleó EXP. 2022_1212 

22 Concedir llicencia obres per reforma de bany consistent en retirar la banyera, posar plat de dutxa i canviar 

lavabo a la masia de la Salada EXP. 2022_1121 

23 Concedir llicencia d’obres d’enderroc parcial d’edificació entre mitgeres ubicada al carrer de Can Rossell, 

23 del nucli de Can Rossell EXP. 2022_1254 

24 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de cartell publicitari a la façana de la fina existent al 

carrer Nord, num.5 del nucli de sant pau d’Ordal EXP. 2022_1242 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA 

DAMUNT LA TAULA) 

25 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació tancament de parcel.la existent al carrer Puigmal, 

num.7 de la urbanització Casablanca EXP. 2022_1152 

26 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi d’esglaons d’escala en l’habitatge existent al carrer 

Comte de Lavern, num. 74 del nucli de Lavern EXP. 2022_1241 

27 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de banyera per plat de dutxa i d’una finestra en 

l’habitatge existent al carrer dels Casots, num. 8 del nucli dels Casots  EXP. 2022_1130 

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de rajoles de paret del bany en l’habitatge existent al 

carrer la Figuera, num. 20 del nucli d'Ordal EXP. 2022_1222 

29 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de banyera per plat de dutxa en  l’habitatge existent 

al carrer Montserrat, num. 10 del nucli de Can Cartró EXP. 2022_1223 

30 Concedir prorroga de comunicació d’obres de reforma parcial interior i finestres en l’habitatge existent al 

carrer Ginesta, num.24 de la urb. muntanya rodona. EXP. 2021_2430 

 

Sobrevingut: 

S1 Aprovar la recàrrega d’una targeta moneder N.A.B.J EXP. 2021_2516. 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 


