
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 9 de novembre de 2022 

02 Aprovar la contractació del rentat de copes i gel pel Tasta'l 2022  Exp. 2022_2425   

03 Aprovar la contractació de material d'oficina Exp. 2022_592 

04 Aprovar la contractació de l’ espectacle de la roda de teatre Exp. 2022_2370  

05 Aprovar la modificació de la guia del procés participatiu per a decidir noms de dones pels carrers de Subirats 

Exp. 2022_1443 

06 Adjudicar el contracte menor de serveis de treballs de neteja de riera i torrents degut a pluges i ventades de 

1a setmana de setembre  Exp. 2022_1952 

07 Adjudicar el contracte menor de serveis de desembussos i passar càmera en canonades de fecals a l’accés a 

la Font Clara  Exp. 2022_1952 

08 Registrar l’activitat d’explotació ramadera de petita capacitat de tres cavalls ubicada al polígon 22 parcel.la 

62 del nucli de Can Cartró  Exp. 2022_2288 

09 Aprovar el calendari de les sessions dels òrgans de govern 2023 fins a la constitució del nou consistori  Exp. 

2022_2403 

10 Adjudicar el contracte menor de servei de préstec de carpes i muntatge/demuntatge  Exp. 2022_2310 

11 Concessió administrativa ús privatiu domini públic per a construir caseta telecomunicacions XTA a Sant Pau 

d'Ordal   Exp. 2022_2224  

12 Adjudicar el contracte menor de subministrament de suport per les guitarres pels bucs d’ assaig Exp. 

2022_2290 

13 Adjudicar el contracte de servei de tallers per a pares i mares  Exp. 2022_2296 

14 Adjudicar el contracte menor de subministrament de comandament per consola pel Subijove d’Ordal Exp. 

2022_2290 

15 Adjudicar del contracte menor de servei de tallers d’educació emocional  Exp. 2022_1079 

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

carrer de la Font, 33 del nucli de Sant Pau d’Ordal  Exp 2022_2162 

17 Iniciar expedient sancionador abocament descontrolat de residus Exp. 2022_1327 (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

18 Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

per a la celebració de la dissetena edició del Subirats Tasta’l  Exp. 2022_2399 

19 Adjudicar el contracte menor de servei per a l’activitat Tasta Subirats a cegues Exp. 2022_2397 

20 Adjudicar el contracte menor de subministraments i serveis pel Subirats Tasta’l Exp. 2022_2398 

21 Adjudicar el contracte menor de subministrament de senyalització turística pels miradors sonors Exp. 

2022_2391 

22 Adjudicar el contracte menor de subministrament de material per joventut Exp. 2022_2290 



23 Iniciar expedient projecte d’actuació específica d’instal·lació d’una planta de preparació de morters al pol. 10 

parc. 7 Exp. 2022_885 

24 Adjudicar del contracte menor de subministrament de mobiliari i material divers per a les llars d'infants 

municipals Exp. 2022_2377 

25 Aprovar concessió subvenció nominativa AMPA escola el Montcau d’Ordal Exp. 2022_35 

26 Contractar de dues cistelles productes Subirats per obsequis Subirats Tasta'l. Exp. 2022_2372 

27 Adjudicar el contracte menor de serveis de formació presencial de prevenció de riscos laborals dirigida a la 

brigada municipal Exp. 2022_2361 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació d’una bomba de calor en l’habitatge existent a l’Avinguda 

Països Catalans, num.8 del nucli de Lavern Exp. 2022_2098 

29 Aprovar definitivament els estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector urbanitzable 

delimitat sudr-2 est d’ Ordal Exp. 2022_1722 

30 Acceptar la liquidació provisional de les taxes de nova connexió de cànon del 4rt bimestre de 2022 Exp. 

2022_2279 

31 Contractar la renovació de l’ assegurança defensa jurídica ARAG. EXP 2022_2374 

32 Adjudicar el contracte menor de servei de conferència per la commemoració de l’any Mir Geribert Exp. 

2022_2369   

33 Aprovar la liquidació del fons de reposició del tercer trimestre de 2022 de la gestió del servei d'aigua Exp. 

2022_2187 

 

Sobrevinguts: 

S1 Rescindir el contracte menor privat d’actuació dins del cicle de cultura als Ateneus a Casablanca el 16 de 

setembre Exp. 2022_1051 

S2 Sol.licitar a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) un   ajut dins el pla de 

millores al transport públic 2022 que fa referència a les actuacions realitzades durant l’any 2021  

Exp.2022_2493  

S3 Aprovar la certificació primera de les obres contingudes en el “projecte  constructiu fase 1 - reforma de 

l’ajuntament per allotjar l’espai esperanto de Subirats” Exp. 2022_1587 
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