
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 14 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 7 de setembre de 2022 

02 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumne Q.A.P. a la llar d’infants municipal de Sant Pau 

d’Ordal per al curs 2022-2023. Exp.2022_1292 

03 Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès subvenció per a la participació a la pàgina 

web.penedescultura.cat convocatòria 2022. Exp.2022_1468. 

04 Iniciar l'expedient de llicència d’obres per a la construcció d’una bassa d’acumulació d’aigua a la 

finca situada al Polígon 44 Parcel.la 7 de Subirats a nom d’Albet i Noya Viticultors S.L. Exp. 2022_1874. 

05 Adjudicació del contracte menor d’obres de reparació de desperfectes a l’edifici de vestuaris 

al camp de futbol de Sant Pau d’Ordal Exp. 2022_1862. 

06 Adjudicació del contracte menor de serveis d’aixecament topogràfic itinerari de vianants entre 

la rotonda i el cementiri de Lavern. Exp. 2022_1884 

07 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta de 

l’edifici existent al carrer Joan Casanovas Maristany, núm. 9 del polígon industrial Can Bas. Exp. 

2022_1677 

08  Concedir llicència d’obres de substitució de set pals de fusta per pals de fusta, instal·lació de tres 

nous pals de fusta (de 8 i 9 m.) de suport de línies aèries telefòniques, i substitució de tres riostres, 

desmuntatge de dues riostres i instal·lació de dues riostres noves, i per a la construcció de 82 m. de 

canalització soterrada amb arqueta df, als entorns de Can Bou i Can Batista. Exp. 2021_2107 

09 Desestimar les al·legacions presentades al projecte d’actuació específica per a al desenvolupament 

de les activitats d’acolliment i custodia d’exemplars equins a unes construccions existents al camí de 

Can Batista . Exp. 2022_1189 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

10 Adjudicació del contracte menor per la compra de tòner secretaria i poble. exp.2022_1861 

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge 

existent al carrer Comte de Lavern, núm.71 del nucli de Lavern. Exp. 2022_1679 

12 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge 

existent al carrer Sant Sadurní, núm.72 de la Urb. Casablanca. Exp. 2022_1651 

13 Concedir llicència d’obres de substitució de deu pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques per deu pals de fusta de 8 m. i de disset riostres, i pel desmuntatge de cinc riostres i la 

instal·lació de set riostres noves als entorns de Lavern, de l’estació de Lavern i de l’església de Sant 

Pere i el Monestir Santa Isabel exp. 2022_1811 

14 Adjudicació del contracte menor de serveis de manteniment anual de la caldera de biomassa 

del sistema de calefacció de l’escola Montcau curs 2022-23. Exp.2022_313 

15 Adjudicació del contracte menor de serveis de feines fora del pressupost per la reforma del 

bany de la llar d’infants els Cargols de Lavern. Exp. núm. 2022_1851 

16 Aprovar la certificació segona de les obres de rehabilitació estructural del centre cultural i 

recreatiu de Can Cartró. Exp. 2021_1494 



17 Autoritzar la devolució a la Sra. MT.C.M. corresponent a la quota dels cursos d’aiguagim a Sant  

Pau d’Ordal. Exp. 2022_1845 

18 Autoritzar la realització de la “IV edició del torneig solidari de la U.E. Subirats”. Exp.2022_1789  

19 Adjudicació del contracte menor per la reparació de la maquina de neteja de la superfície de 

la pista poliesportiva d’Ordal. Exp. 2022_1900 

20 Adjudicació del contracte menor per la compra de tres xarxes de futbol11 per als camps de 

futbol Municipals. exp. 2022_1867 

21 Adjudicació del contracte menor del refrigeri dels participants “IV torneig solidari U.E. Subirats 

2022. Exp.1915_2022.  

22 Adjudicació del contracte menor dels trofeus dels equips participants “IV torneig solidari U.E. 

Subirats 2022. exp.1916_2022.  

23 Aprovar el conveni de col·laboració de l’associació Castell de Subirats i l’Ajuntament de Subirats 

per a la prestació de suport en les visites culturals al Castell de Subirats i nucli medieval de Torre-

ramona. exp. 2022_1400 

 

 

Sobrevinguts: 

S1 Autoritzar augment jornada laboral de la treballadoraY.O.S. Exp. 2022_1938 

S2 Aprovar retribució de contracte beca de l’alumna V.d.S.C. de l’Institut de Formació Professional 

d’Enoturisme de Catalunya Exp. 2021_1236 

S3 Aprovar la recàrrega d’una tarjeta moneder ***6011** exp. 2021_2516 

S4.- Ratificar l’acord aprovat per la mesa de negociació del personal al servei de l’ajuntament de 

Subirats pel qual s’aproven els criteris per a la consolidació i estabilització del personal funcionari 

interí i laboral temporal exp. 2021_1616      

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


