
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 13 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 6 de juliol de 2022 

02 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer de la Rosa, 

núm.8 de la Urbanització Muntanya Rodona EXP. 2022_1134 

03 Contractar serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat 

d’eficiència energètica de rehabilitació de l’habitatge municipal per habitatge social a Can Batista EXP_2022_1558 

04 Autoritzar correfoc i ús d’artificis pirotècnics a Ordal el 6 d’agost de 2022 EXP.2022_1545 

05 Aprovar la tercera certificació i última liquidació de les obres separata d’enllumenat públic del projecte de rehabilitació de 

paviments i xarxa d’enllumenat al polígon industrial de Can Bas EXP. 2021_1067 

06 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa d’obres 2022 al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi. EXP. 2022_787 

07 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici    existent al carrer Joan Casanovas 

Maristany, núm.24 del polígon industrial Can Bas EXP 2022_1221 

08 Aprovar la renovació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA). EXP. 2022_1404 

09 Aprovar la modificació de la reducció de jornada per cura de fill de la treballadora Sra. E.V.V. EXP.2022_1463 

10 Acceptar la liquidació del cànon corresponent al segon trimestre de 2022 per part de Pedrera d’Ordal S.L. EXP. 

2022_1554 

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer Passadaines, 

núm.25 del nucli d’Ordal EXP 2022_1243 

12 Adjudicació del contracte menor de servei d’ambulància pel correfoc de la Festa Major     d’Ordal. EXP. 2022_1546 

13 Adjudicació del contracte menor de subministrament de bosses per a contenidors de bolquers de les llars d’infants 

municipals. EXP. 2022_1551 

14 Adjudicació del contracte menor de subministrament de joguines per a les llars d’infants. EXP. 2022_1550 

15 Registrar l'activitat d’estació base de telefonia mòbil ubicada a Ordal la plana al Polígon 11 parcel.la 18 EXP. 2022_1495 

16 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques al pol. 38 parcel.la 19 terrenys a 

prop dels Casots EXP. 2021_1399 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

17 Autoritzar l’accés a la piscina municipal d’Ordal al Casal d’estiu Sol Naixent EXP. NÚM. 2022_1567 

18 Registrar l'activitat d’administració sense atenció al públic ubicada a la Ctra Barcelona, 23 1er local 1 del nucli de Cantallops 

EXP. 2022_1486 

19 Adjudicació del contracte menor de subministrament de productes varis per actes de cultura. EXP. 2022_1368 

20 Concedir llicencia obres de col·locació d’un pal de formigó de 11m i estesa de 10m de cable al pol. 36 Parcel·la. 5 del 

Polígon Lavernó EXP. 2022_1285  

21 Adjudicació del contracte menor de tallers i xerrades per a la gent gran. EXP. 2022_1321 

22 Aprovar les autoritzacions de despesa per a la compra de material divers de les llars d’infants municipal per al curs 2021-

2022 a compte de les quotes percebudes per aquest concepte. EXP. 2022_1534 



23 Aprovar el retorn de fiances dipositades en la llicència d’obres a raó dels expedients núm. 115/2019 i 117/2019. 

EXP.2022_1249 

 

Sobrevingut: 

 

S1 Aprovar el canvi de dies de vacances de la treballadora Y.O.S. ja sol·licitades i aprovades per l’any 2022 expt. 2022_1591 

S2 Aprovar la rectificació dels errors materials detectats en la superfície d’algunes de les finques resultants del projecte de 

reparcel·lació i operacions jurídiques complementàries del pau 7, Urbanització Can Rossell expt. 2022_1590 

S3 Adjudicació del contracte menor de subministrament i instal·lació d’un nou punt de llum al polígon industrial Can Bas  

EXPT. 2022_1574 

S4 Autoritzar l’ accés a la piscina municipal d’Ordal pels participants al camp de treball de la pedra seca  expt. 2022_307 

S5 Aprovar la tercera, quarta i última certificació de les obres del projecte d’abastament del dipòsit de Torreramona des del 

dipòsit dels Casots expt. 2021_2510 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


