
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 11 DE GENER DE 2023 

 

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

02 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats pel personal de l’ajuntament  exp. 2022_2649 

03 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de connexió de clavegueram a la parcel.la de construcció d’habitatge 

entre mitgeres amb garatge situada al carrer de Can Rovira, num. 30 del nucli de Sant Pau d’Ordal exp. 

2021_1366 

04 Aprovar l’ adjudicació del contracte menor del servei de redacció del projecte de construcció del nou pou 

dels Casots exp. 2023_10 

05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al 

carrer Santa Madrona, num.22 del nucli de Sant Pau d’Ordal  exp. 2022_2414 

06 Adjudicació del contracte menor de serveis de redacció del document refós de la modificació puntual del 

POUM respecte a la normativa urbanística de regulació dels cellers exp. 2023_5 

07 Adjudicació del contracte menor de serveis de redacció del projecte d’urbanització d’un itinerari de vianants 

contigu a la carretera BV-2429 exp. 2023_30 

08 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al 

carrer Sant Josep, num.17 del nucli de Can Cartró exp 2022_2445 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’arranjament de coberta i ocupació de la via pública en l’habitatge 

existent al carrer Nou, num. 14 del nucli de Sant Pau d’Ordal  exp. 2022_2422  

10 Aprovar taxa Consell Audiovisual de Catalunya any 2022, radio municipal exp.2023_13 

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’arranjament de paviment de l’habitatge  existent al carrer el Rebato, 

num. 1 del nucli del Rebato exp. 2022_2529 

12 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de refer un mur d’entrada de l’habitatge existent al carrer Comte de 

Lavern, num. 40 del nucli de Lavern exp. 2022_2432 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’arrebossat  de façana  de l’habitatge  existent al carrer Sant Josep, 

num. 48 del nucli de Can Cartró exp. 2022_2326 

14 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de porta de garatge en l’habitatge existent a la carretera de 

Barcelona, num. 39 del nucli d’Ordal exp. 2022_2618 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana de l’habitatge existent al carrer Pins, num. 17 de 

la Urb. Can Rossell  exp. 2022_2230 

16 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canviar arqueta sifonica i reparar teules trencades  de l’habitatge  

existent al carrer Sant Sadurní, num. 71 de la Urb. Casablanca  exp. 2022_2342 

17 Adjudicació del contracte menor de serveis de de tala i retirada de 3 pollancres al parc del Pedret exp. 

2022_2716 

18 Adjudicació del contracte menor de serveis de sega d’herbes amb maquinària de diversos camins del 

municipi exp. 2022_2280 



19 Adjudicació del contracte menor de subministrament de 50 exemplars del llibre Riu, el cranc de riu exp. 

2022_2696 

20 Adjudicació del contracte menor del servei d’impressió de 400 opuscles dels Plans evacuació urbanitzacions 

de Subirats exp. 2022_2732 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar la modificació d’errada material pel contracte del Cicle de Cultura als Ateneus exp. 2368_2022 

S2 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’Associació de proteccio civil de Subirats exp. 75_2023 

S3 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’entitat esplai els Cargols exp. 2022_2472 

S4 Aprovar l’expedient de licitació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres contingudes 

en el “Projecte d’urbanització d’un tram del carrer Pau Ayxelà d’Ordal” i en el “Projecte d’execució noves 

línies subterrànies de baixa tensió del nou ct.1” exp. 2023_91 
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