
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 2 de novembre de 2022 

02 Acceptar comunicació prèvia obres renovació bany habitatge carrer Ginesta, num. 27 Urb. Muntanya 

Rodona exp. 2022_1931 

03 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació de teulada de l’habitatge existent al carrer 

Transversal, núm.2 delPpago exp. 2022_1961 

04 Aprovar concessió subvenció nominativa colla gegantera de Lavern  

05 Aprovar rectificació errors materials detectats superfìcies que figuren en acord concessió  llicència 

obres exp. 114_2016 

06 Rectificar error material punt num. 20 Junta Govern Local  data 13 juliol 2022  

07 Acceptar comunicació prèvia obres instal.lació plaques fotovoltaiques habitatge carrer Font, núm 22  

nucli Sant Pau Ordal 

 

sobrevinguts: 

S1 Acceptació proposta provisional subvenció Servei Catala Trànsit 

S2 Adjudicació contracte menor servei monitoratge transport escolar escola Sant Jordi dia 7 desembre 

2022 exp.2022_2360 

S3 Adjudicació contracte menor subministrament material higiènic reposició  exp. 2022_2259 

S4 Aprovar concessió subvenció nominativa Ateneu Lavern per festa major  exp. 2022_2255 

S5 Aprovar liquidació fons reposició tercer trimestre 2022 gestió servei aigua exp. 2022_2187 

S6 Correcció errada material acord contractació bales palla  exp. 2022_2136 

S7 Rectificar import adjudicació contracte menor subministrament senyalització orientació urbana 

entrada Torre Ramona exp. 2022_1588 

S8 Retornar a Diputació Barcelona part crèdit concedit marc conveni Caixa Crèdit 2021  exp. 2021_1602 

S9 Contractar assegurança accidents cobrir caminada familiar inclosa dins diferents actes Subirats Tasta’l 

el proper diumenge 27 de novembre de 2022 exp. 2022_2334 

S10 Adjudicació contracte menor serveis tasques poda moreres aparcament darrere piscina St Pau d’ 

Ordal  exp. 2022_2356 

S11  Contractar actuacions musicals actes previstos cicle de cultura als ateneus (exp. 2022_2366, 2367 i 

2368) 

S12 Aprovar el pla de seguretat i salut per a les obres contingudes en el projecte executiu i en el projecte de 

formació de plataformes de contenció de les noves piscines municipals d’Ordal exp. 2021_1533 
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