
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2022 

 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 7 de desembre de 2022 

02 Adjudicació del contracte menor del servei de transport per realitzar els desplaçaments i assegurança 

d’accidents per les cinc sortides de marxa nòrdica per a la gent gran organitzades per la Diputació de 

Barcelona exp. 2022_2554 

03 Adjudicació del contracte menor del servei de mateniment d’ebenisteria i reparació de les fites dels miradors 

sonors exp. 2022_2391 

04 Adjudicació del contracte menor de servei d’impressió d’ entrades per equipaments turístics exp. 2022_2609 

05 Adjudicació del contracte menor de servei d’emmarcament d’un mapa topogràfic de Subirats  exp. 

2022_2610 

06 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’entitat Ordalencament exp. 2022_2089 

07 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’entitat juvenil Sol Naixent exp. 2022_2562 

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

l’Avinguda dels Països Catalans, num.5 del nucli de Lavern exp 2022_2415 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer 

Sant Sadurní, num.1 de la Urb. Casablanca exp 2022_2354 

10 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer 

Hernandez, num.5 de la Urb. Casablanca exp 2022_2328 

11 Contractar el servei de transport per la sortida a Port Aventura, organitzada pel servei de Joventut exp. 

2022_2289 

12 Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Subirats i la Confraria del Cava Sant Sadurní 

per a la prestació de suport en les visites culturals al nucli medieval Torre-ramona i el Festival Música a les 

vinyes  exp. 2022_1401 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent a 

l’Avinguda Barcelona 7 del nucli d’Ordal  exp 2022_2430 

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

carrer Can Rossell 15 del nucli de Can Rossell exp 2022_2346 

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

l’Avinguda Zona Esportiva,  num.8  del nucli de Lavern exp 2022_2441 

16 Adjudicació del contracte menor de subministament de contes per a les llar d’infants exp.2022_2591 

17 Adjudicació del contracte menor de subministrament de dos obsequis per a la persona finalista i la 

guanyadora dels premis joventut  exp. 2022_2605 

18 Adjudicació del contracte menor de subministament de nevera per a la llar infants de Sant Pau 

exp.2022_2592 

19 Adjudicació del contracte menor de subministrament de vestuari per a les educadores de les llars d'infants  

expt.2022_2546 



20 Donar per finalitzat i arxivar l’expedient administratiu de requeriment de neteja de parcel·la al cr. Cal 

Senyoret, 12 de la Urbanitzacio Casablanca exp. 2022_1476 

21 Aprovar la concessió de la subvenció de l’exercici de 2022 a l’Institut d’ Estudis Penedesencs. exp. 2022_2129 

22 Adjudicació del contracte menor de serveis impressió guia i redaccció de textos relacionats amb la història, 

patrimoni i actualitat social i econòmica de Subirats exp. 2022_2364 

23 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’Ateneu de Lavern per obres 2022 exp. 2022_2351 

24 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a la colla gegantera de Can Batista 2022 exp. 2022_2498 

25 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa al Patronat dels Casots per obres 2022  exp. 2022_2297 

26 Aprovar les bases i la convocatòria dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal per 

a la cobertura defintiva de les places vacants de personal funcionari i laborals de l’Ajuntament de Subirats, 

incloses en l’oferta pública d’estabilització 2022 exp. 2021_1616 

27 Aprovar la certificació tercera de les obres de rehabilitació estructural del Centre Cultural i Recreatiu de Can 

Cartró exp. 2021_1494 

 

   Sobrevinguts: 

S1 Aprovar els ajuts d’arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a persones grans i discapacitats 

per l’any 2022  exp.2022_713 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

S2 Atorgar concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic per a la instal·lació d’una caseta de 

telecomunicacions per part de xta, s.l. exp. 2022_2224 

S3 Adjudicació del contracte menor de serveis de substitució d’un tram de  passamà inoxidable malmès 

del carrer Sant Pau 13 de Sant Pau d’Ordal exp. 2022_2551 

S4 Aprovar la bestreta de la subvenció per a l’associació de veins del barri de Sant Joan per a la celebració 

de la cavalcada de reis de la Urb.Casablanca 2023  exp. 2022_2575 

S5 Aprovar una bestreta per a la comissió de reis d’Ordal per a la celebració de la  cavalcada 2023 expt. 

2022_2576 

S6 Concedir llicència obres per a la construcció de l’edificació contemplada al projecte de construcció de caseta 

de telecomunicacions a la porció de terreny de domini públic ubicada a sant pau d’ordal exp. 2022_1979 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


