
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 11 DE MAIG 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 4 de maig de 2022 

02 Aprovar l’expedient de licitació i l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte d’obres de 

rehabilitació de l’habitatge municipal per a habitatge social a Can Batista expt. 2022_1032 

03 Acceptar la comunicació prèvia de legalització d’obres executades, col.locació de fusteria exterior  i ocupació 

de la via pública de l’habitatge existent al carrer Parc,  num.2  del nucli d’Ordal  expt. 2022_595 

04 Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de guies/informadors turístics  

expt. 2021_2170 

05 Iniciar l’expedient d’adquisició directa i onerosa de la vil·la romana de Ca l’Escuder expt. 2022_373 

06 Estimar el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva de les contribucions especials de les 

obres separata enllumenat públic modernització del Pol. Ind. Can Bas expt. 2021_1509 

07 Estimar el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva de les contribucions especials de les 

obres substitució de llums de l’ enllumenat públic Pol. Ind. Can Bas expt.2021_1510 

08 Contractar el subministrament i col·locació de pedra rocalla de 500 a 1000 kg a la corba del camí lateral de 

l’estacio de Lavern expt. 2022_626 

09 Contractar el servei d’ ampliació de contracte de neteja per la sala polivalent de Sant Pau d’Ordal, segons 

previsió de dedicació d’una hora setmanal expt. 2022_834 

10 Autoritzar al Centre excursionista Molins de Rei el pas de la caminada popular Travessada Molins de Rei  pel 

terme municipal de Subirats el diumenge 23 d’octubre de 2022  expt. 2022_970 

11 Acceptar la subvenció del fons de prestació de l’exercici 2022 de la Diputació de Barcelona d’ Activitats 

Culturals del Cicle Festiu  expt. 2022_995 

12 Autoritzar a la U.E. Sant Pau a penjar publicitat al camp de futbol de Sant Pau d’Ordal expt.2022_811 

13 Acceptar la subvenció del Programa sectorial per a la millora de Camins Municipals 2022-2023 expt. 

2022_954 

14 Contractar el servei de creació de la Gimcana digital familiar expt. 2022_643 

15 Contractar els serveis d’actuacions de millora de les voreres de la travessia de la N-340 d’Ordal expt. 

2022_501 

16 Contractar les campanyes de publicitat de Turisme  expt. 2022_579 

17 Concedir un ajut puntual a la Sra. R.C.P. expt. 2022_981 

18 Aprovar les bases i la convocatòria dels ajuts per transport escolar no obligatori curs 2021-2022 expt. 

2022_1006 

19 Contractar espectacles pel festival EVA (en veu alta) any 2022 expt. 2022_828 

20 Contractar subministrament de cortines per carpes noves expt. 2022_1007 

21 Contractar la renovació de l’ assegurança del vehicle Nissan Navara 1905JBG  expt. 2022_1015 

22 Contractar la renovació de l’ assegurança del vehicle Nissan Juke matrícula 5802JFN expt.   2022_1013 



23 Contractar el manteniment del gestor del cementiri Apeiron  expt. 2022_1011 

24 Acceptar la comunicació prèvia d’acondicionament interior d’edificació en diverses naus industrials ubicades 

al carrer Creu Trencada, num.1 i 3 del Polígon industrial Lavernó expt. 2021_2320 

25 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació d’un plat de dutxa en l’habitatge existent al carrer  de 

la Capella, 2 d’Ordal expt. 2022_507 

26 Contractar els serveis de pintat de la porta d’entrada noble de fusta de l’Ajuntament expt. 2022_300 

27 Contractar el subministrament de placa de vitroceràmica per l’habitatge social situat al carrer Isidre Solsona, 

20, p1 d’Ordal expt. 2022_870 

28 Contractar els serveis de pintat de dormitori i paret de cuina menjador de l’habitatge social situat al carrer 

Mossèn Isidre Solsona, 20, pb, d’Ordal expt. 2022_952 

29 Contractar el subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ expt. 

2022_943 

30 Contractar els serveis de substitució òptica led vermella (vianants) i polsador mecànic del semàfor de Sant 

Pau expt. 2022_531 

31 Contractar els serveis de sega d’herbes i neteja dels polígons industrials expt. 2022_967 

32 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació d’ exterior de nau existent al carrer Joan Casanovas 

Maristany, 3 del Polígon Industrial Can Bas expt. 2022_559 

33 Acceptar la resolució de les al·legacions aprovada per l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia referent al pla 

d’autoprotecció del polígon Molí del Racó expt. num. 2020_11859 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA 

DAMUNT LA TAULA) 

34 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma de cuina i formació de bany en l’habitatge  existent al 

carrer Catalunya, s/n del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_1589 

35 Aprovar la renovació de la targeta d’ aparcament per persones amb discapacitat a S.R.R. expt.2022_982 

36 Aprovar iniciar l'expedient per al canvi de traçat d’un camí a Cal Justino de Lavern, al polígon 50 parcel·la 5 

expt. 2022_671  

37 Donar per finalitzat i arxivar l’expedient administratiu d’imposició de sanció per abandonament de residus 

a la via pública expt.  2021_2371 

38 Contractar el subministrament d’un PC portàtil per a la llar d’infants els Cargols de Lavern expt. 2022_944 

39 Contractar la renovació del servei anual CANVA PRO expt. 2022_1035 

40 Contractar l’actuació musical per l'acte 8ns premis Castell de Subirats expt. 2022_1028 

41 Contractar el servei de lloguer de copes i estovalles per l'acte 8ns premis Castell de Subirats expt. 2022_1030 

42 Contractar el subministrament de litografies per l'acte 8ns premis Castell de Subirats expt. 2022_1039 

43 Contractar el subministrament de gel per l'acte 8ns premis Castell de Subirats expt. 2022_1040 

44 Contractar el subministrament de cava per l'acte 8ns premis Castell de Subirats expt. 2022_1041 

 

Sobrevinguts: 
S1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL 2.0. EXPT.   2022_955 

   S2 CONTRACTAR SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PER LA PLAÇA DEL CAFÈ DE LAVERN EXP. 2022_1098 

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



 

 

 

 

 

 

 


