
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 7 DE SETEMBRE 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 de juliol de 2022 

02 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament de Subirats. 

Exp.2022_1318 

03 Adjudicació del contracte menor de serveis de moviment de terres als nuclis de sant pau 

d’ordal, can batista i Lavern exp. núm. 2022_1262 

04 Adjudicació del contracte menor de servei de manteniment de la web municipal. exp. 

2022_1777 (AQUEST PUNT ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA) 

05 Adjudicació del contracte menor de servei de llicència Microsoft 365 anual per secretaria. exp. 

2022_1801 

06 Aprovar la concessió d’un ajut puntual a la Sra. J.L.L.. exp. 2022_1835 

07 Concedir un ajut puntual a la Sra. R.R.S. exp. 2022_1847 

08 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a el turó-salut mental. associació de familiars i 

amics alt Penedès. exp. 2022_1227 

09 Adjudicació del contracte menor de serveis de senyalització vial vertical i horitzontal al p.i. Can 

Bas exp. núm. 2022_1818 

10 Adjudicació del contracte menor de subministrament de productes químics per les piscines 

de Sant Pau d’ordal i Ordal exp. núm. 2022_1825 

11 Autoritzar el duplicat de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor del Sr. 

S.R.R. exp.2022_1826 

12 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’esplai Els Cargols pel casal d’estiu. expt. 

2021_1092 

13 Acceptar la subvenció nominativa destinada a finançar les despeses derivades de l’actuació 

“centre d’interpretació de l’esperanto” expt. 2022_1637 

14 Adjudicació del contracte menor per l’activitat de la gimnàstica de la gent gran del setembre al 

desembre de 2022 expt. 2022_1788 

15 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’institut català de paleontologia. expt. 

2022_1624 

16 Adjudicació del contracte menor d’impressió de carpetes verdes d’expedients. exp. 2022_1822 

17 Aprovar nomenament i acreditació de membres voluntaris de l’associació de protecció civil de 

Subirats. exp.núm.2020_10486. 

18 Adjudicació del contracte menor de subministrament i retolació d’ una lona publicitària expt. 

2022_1053 

19 Requeriment de neteja de parcel·la al cr. transformador, 11 de la urb. Casablanca exp. 2022_16 

20 Adjudicació del contracte menor de serveis d’instal·lació de passamà al passatge que va del 

carrer del parc d’ordal cap al Subigran exp. núm. 2022_1622 

21 Adjudicació del contracte menor de serveis d’execució d’actuacions de seguretat viària al pol. 

ind. Can Bas exp. núm. 2022_1818 

22 requeriment de neteja de parcel·la al cr. transformador de Sant Pau d’Ordal exp. 2022_1464 

23 Adjudicació del contracte menor de serveis de reparació de roda punxada tractor new holland 

exp. núm. 2022_1652 

24 Adjudicació del contracte menor de subministrament de petit material / compres ocasionals 

sense pressupost previ, relacionat amb instal·lacions exp. núm. 2022_1824 



25 Adjudicació del contracte menor de serveis de pintat de façana , aula , portes  i baranes escola 

Subirats de Lavern exp. núm. 2022_1821 

26 Adjudicació del contracte menor de subministrament material per bionda del pont de 

l’entrada del polígon industrial Can Bosch exp. 2022_1607 

27 Adjudicació del contracte menor del servei de xerrades de benestar personal per a la gent 

gran per al curs 2022-23. exp. 1644 

28 Adjudicació del contracte menor de subministrament i col·locació de porta corredissa per 

independitzar sala reunions de l’oficina de turisme exp. 2022_1477 

29 Concedir llicencia obres de legalització d’infraestructura de telecomunicacions existent al polígon 41 

parcel.la 6 exp. 2020_10264 

30 Adjudicació del contracte menor de serveis de lloguer d’elevador per a feines brigada 

municipal exp. 2022_1810 

31 Adjudicació del contracte menor de serveis de pintat de 2 aules, passadís i suros de l’ escola 

Montcau d’Ordal exp. 2022_1776 

32 Adjudicació del contracte menor de serveis de pintat de 5 aules, i façana escola Sant Jordi de 

Sant Pau d’Ordal exp. 2022_1771 

33 Requeriment de neteja de parcel·la al cr. cal senyoret, 12 de la urbanització Casablanca exp. 

2022_1476 

34 Requeriment de neteja de parcel·la al cr. cal senyoret, 10 de la urbanització Casablanca exp. 

2022_1476 

35 Requeriment de neteja de parcel·la al cr. ginesta, 10-12 del nucli de Muntanya Rodona exp. 

2022_1488 

36 Adjudicació del contracte menor de serveis de manteniment de control de plagues del 

municipi de Subirats (àrea de salut pública) exp. 2022_1656 

37 Adjudicació del contracte menor de serveis de poda d’un pi i tala de 2 ametllers exp. 2022_1805 

38 Adjudicació del contracte menor de serveis de reparació bomba pou d’ Els Casots exp. 2022_1291 

39 Iniciar expedient sancionador abocament descontrolat de residus exp. núm. 2021_843 

40 Adjudicació del contracte menor de serveis de refaldat de pollancres al polígon Can Bosch  exp. 

2022_1799 

41 Aprovar inicialment el pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable “Castell de Subirats” (pe-snu-14) 

delimitat en el POUM de Subirats exp. núm. 1259/2022 

42 Concedir llicència obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre el restaurant Sol i Vi S.L. 

exp. 2022_1447 

43 Concedir llicència de divisió horitzontal de les edificacions de Cal Pauet, situades al carrer Sant 

Josep núm. 21 del nucli de Can Cartró exp. 2022_826 

44 Adjudicació del contracte menor de serveis d’elaboració de 3 plànols d’evacuació de les 

urbanitzacions de Subirats exp. 2022_1742 

45 Registrar l’activitat de venda de productes d'alimentació i venda de tabac al carrer Nord, 5 exp. 

núm. 2022_281 

46 Aprovar el retorn de fiances dipositades en la llicència d’obres raó dels expedients núm. 78/2018 

i exp.2022_907 

47 Concedir llicència d’obres de substitució d’onze pals de suport de línies aèries telefòniques, i dues 

riostres a urbanització Can Rossell 7 pals de fusta i 4 pals de formigó exp. 2022_1338 

48 Adjudicació del contracte menor de servei de manteniment de la pàgina web municipal. exp. 

2022_1777  

49 Concedir llicència d’obres de substitució d’un pal de fusta de suport de línies aèries telefòniques 

a l’entorn de la carretera bv-2155 prop d’el Gorner per un nou pal de fusta exp. 2022_1650 

50 Concedir llicència d’obres de substitució de sis pals de fusta de suport de línies aèries telefòniques 

per quatre pals de fusta i dos de formigó i de quatre riostres, i per a la instal·lació de disset riostres 

noves als entorns de la carretera bp-2427 Els Casots, Can Panxa, heretat Llopart i Can Rossell exp. 

2022_1657 



 

51 Aprovar la liquidació del deute pendent any 2016 i 2017 addenda – conveni colònies gats amb 

la Mancomunitat Penedes – Garraf . expt 2022_814 

52 Autoritzar la realització de la 10ª edició especial de la cursa de les caves, la 7ª de muntanya 

Serralats i la 5ª caminada popular de Lavern 2022.  
 

 

Sobrevingut: 

 

S1 Adjudicació del contracte menor de servei preventiu d’ambulància, assegurança accidents i 

taxa servei català de trànsit 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. 1480_2022 

S2 Acceptar el permís de reserva de la via publica per col·locar un contenidor de runa davant  el 

carrer can batista, núm.18 del nucli de Can Batista exp. 2022_1857 

S3.- Adjudicació del contracte menor de l’obra d’instal·lació de 400 m. de tub provisional dn90 al camí 

d’accés a la Urbanització Can Rossell exp. 2022_1908 
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