
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE GENER DE 2023 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 11 de gener de 2023 

02 Aprovar inicialment l’ actualització de les bases annexes al conveni de col·laboració entre l’ajuntament de 

Subirats i les entitats esportives municipals d’esport col·lectiu i la convocatòria exp. 2022_2713 

03 Denegar la comunicació prèvia d’obres de restauració de porxada de l’habitatge existent al carrer Can Batista, 

num. 31 del nucli de Can Batista exp. 2022_2294 

04 Adjudicació del contracte de subministrament en modalitat de rènting de les centraletes de telèfons exp. 

2022_2745 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

05 Adjudicació del contracte de projecció de pel·lícula de jornades de memòria històrica  exp. 2022_2688 

06 Adjudicació del contracte de subministrament de folis din-A4 i tòners exp. 2023_66 

07 Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una xurreria per la festa major de Sant Pau 

d’Ordal 2023  exp. 2023_47 

08 Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del sector urbanitzable delimitat Sudr-2 est d’Ordal exp. 

2022_1722 

09 Adjudicació del contracte de subministrament de cistella Subirats obsequi per l’ acte XII Jornades memòria 

històrica Subirats exp. 2023_86 

10 Aprovar el preu públic pel dinar de la festa de la gent gran exp. 2023_97  

11 Sotmetre a informació pública el projecte d’actuació específica de canvi de traçat d’un camí a Cal Justino de 

Lavern al polígon 50 parcel·la 5 exp. 2022_671 

12 Adjudicació del contracte menor de serveis de redacció del projecte d’urbanització del carrer dels Rocs exp. 

2023_29 

13 Adjudicació del contracte de monitoratge especialitzat per donar continuïtat a la gimnàstica de la gent gran  

exp. 2023_26 

14 Adjudicació del contracte menor de serveis de redacció del projecte executiu de rehabilitació integral de la 

capella de la Maternitat de la Mare de Deu dels Casots exp. 2022_2380 

15 Adjudicació del contracte menor de serveis de redacció d’aixecament topogràfic del terreny de la capella de la 

Maternitat de la Mare de Deu dels Casots exp. 2022_2253 

16 Adjudicació del contracte menor de serveis de reparació aire condicionat escola de Lavern exp. núm. 

2022_1984 

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

Antoni Casanovas, num 25 del nucli Lavern exp. 2022_2603  

18 Adjudicació del contracte menor de servei de maquetació, correcció i impressió de la revista Tot Subirats exp. 

2023_22 i 2023_32 

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

Sant Jordi, num 16 del nucli d’Ordal exp. 2022_2568  

20 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques i ocupació de la via pública en 

l’habitatge existent al carrer Montsant, num. 14 de la Urbanització Casablanca exp. 2022_2658 



Sobrevinguts: 

S1 Aprovar la baixa del padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de l’exercici 2023 i successius 

de 2 expedients per a tractar-se de crèdits incobrables  exp. 2022_2725 

S2 Adjudicació del contracte menor de serveis de direcció de les obres de la part museística del museu de 

l’esperanto exp. 2023_140 

S3 Adjudicació del contracte menor d’obra de reforma de la xarxa d’abastament d’aigua i d’enllumenat 

públic dels Casots exp. 2022_2285 
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