
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 15 DE JUNY 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 8 de juny de 2022 

02 Donar compte de la sol·licitud de subvenció enviada a la Diputació de Barcelona per 

l'execució del projecte de l'Esperanto 

03 Aprovar l’addenda al conveni de dinamització de les persones grans   expt. 2021_1984 

04 Contractar el subministrament de ron per les havaneres expt. 2022_1322 

05 Contractar el subministrament de cava per amenitzar activitats culturals  expt. 2022_1296 

06 Contractar el lloguer de copes per als actes de cultura expt. 2022_1297 

07 Contractar el subministrament de tintes d'impressora  expt.2022_1298 

08 Contractar el subministrament de terminal de telèfon expt.2022_1230 

09 Recepcionar les obres de pavimentació dels vials, la xarxa de sanejament i la xarxa d’aigua 

potable, de la urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU-7 Urbanització Can Rossell 

(antic PAU-IV) expt. 2022_1328 

10 Aprovar l’ajut puntual per transport a J.L.L. expt. 2022_1256 

11 Aprovar inicialment el projecte d’obra de pista coberta per l’escola Subirats de Lavern expt. 

2022_1290 

12 Contractar el subministrament i col·locació de millora viària urbana a la zona est del nucli de 

Lavern expt. 2022_1330 

13 Contractar el grup de música la Fresca expt. 2022_1224 

14 Contractar el servei de l’artista Rosa Codina per pintar un mural expt. 2022_530 

15 Donar d'alta l'activitat d’estació base de telefonia mòbil al tm de Subirats al DS Serra Pi de 

Molló expt. 2022_841   

16 Aprovar el retorn de fiança dipositada del permís d’obres de moviment de terres ubicada al 

polígon 17 parcel.la 47 a prop del carrer de Can Rovira expt. 8_2019  expt.2021_2158 

17 Contractar el lloguer de 3 jornades d’un camió cistella sense conductor expt. 2022_1320 

18 Contractar els serveis de pintat de plaça d’aparcament de discapacitats i línia groga a 

Cantallops expt. 2022_1287 

19 Concedir llicència d’obres de substitució d’un pal de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i la substitució de dues riostres i la instal·lació de quatre noves riostres a Lavern C/ 

del Bosc i Cal Almirall expt. 2022_1104 

20 Concedir llicència d’obres de substitució d’un pal de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i instal·lació de sis riostres a Can Ravella - La Capella expt. 2022_1102 

21 Concedir llicència d’obres de substitució de cinc pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i dues riostres, i instal·lació d’una riostra a Can Rossell i entorn expt. 2022_1103 



22 Requerir l’abonament en concepte de despeses d’urbanització dels terrenys de cessió 

obligatòria i gratuïta del sector del pla de millora urbana PMU-6 Mirador de les Caves expt. 

2021_594 

23 Concedir llicència d’obres de substitució de set pals de fusta i un de formigó de suport de 

línies aèries telefòniques i deu riostres al Polígon Industrial Can Bas i entorns expt. 2022_1201 

24 Aprovar el compte de recaptació de l’any 2021 expt. 2022_256 

25 Imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt.  2022_691 

26 Contractar el servei de transport per a les diferents activitats organitzades per les escoles 

ZER de Subirats  expt. 2022_1288  

27 Concedir llicència d’obres de substitució de quatre pals, tres de fusta i un de formigó de 

suport de línies aèries telefòniques i una riostra, i la instal·lacio de dues riostres a Ca l’avi i 

entorns expt. 2022_1120 

28 Concedir llicència d’obres de substitució de nou pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i eliminació de dues riostres i instal·lació de 8 riostres a  l’entorn de Lavern expt. 

2022_1099 

29 Imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt.  2021_2463 

 

Sobrevingut: 

S1 Acceptar pròrroga per la retirada de pi perillós a la Urb. Casablanca exp. 2022_379 

S2 Aprovació inicial del modificat del projecte bàsic i d’execució per a la instal.lació d’un ascensor 

exterior a la passarel·la d’Ordal, exp. 2022_1294 

S3 Aprovar l’expedient de licitació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres 

contingudes en el “projecte constructiu d’un cobert escola Subirats de Lavern”. exp. 2022_1414 

S4  Declarar desert l’expedient de contractació de l’obra continguda en el projecte bàsic i executiu 

per a la instal·lació d’un ascensor exterior a la passarel·la d’ordal i aprovar un nou expedient de 

licitació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació exp. 2022_794 

S5 Aprovar l’acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball, conveni de 

pràctiques no remunerades de l’alumne/a D.R.R. a les llars d’infants els Cargols i l’Esquirol de 

Subirats expt.2022_599 

S6 Rectificar l’acord de contractació dels serveis de redacció del projecte de sistema fotovoltaic 

comunitari CEIP Montcau i Zona Esportiva Ordal exp_2022_110 

S7  Adjudicar el contracte de les obres contingudes en el projecte constructiu de millora de 

l’aparcament de la travessera urbana de sant pau d’ordal expt. 2022_842 

S8 Autoritzar a l’AMPA CEIP el Montcau d’ordal, la utilització de la pista poliesportiva i el lliure accés 

a la piscina municipal d’Ordal dels infants de la ludoteca els dies 17 i 20 de juny respectivament 

expt. 2022_1200 

 

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



 

 

 

 

 

 

 


