
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE MAIG 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 11 de maig de 2022 

02 Aprovar la targeta d’ aparcament per persones amb discapacitat per a la Sra. M.LL.M.V. 

expt.2022_1044 

03 Contractar els serveis de publicitat per l’ anunci de la festa del medi ambient 2022 expt. 2022_1111 

04 Contractar serveis de vigilància de les carpes per la festa del medi ambient 2022 expt. 2022_1110 

05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma interior de la sala del cafè del Centre cultural 

d’Ordal quarta fase expt. 2022_631 

06 Contractar el subministrament de material per joventut expt. 2022_1027 

07 Concedir llicència d’obres de pavimentació interior de garatge de la masia Can Vendrell de la Codina 

a prop de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_604 

08 Aprovar efectuar el pagament al Consell Esportiu de l’Alt Penedès de les quotes corresponents al 

curs 2021-2022  expt. 2022_574 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de formació de porta i canvi envans de magatzem existent 

al carrer de Sant Josep, num.52 del nucli de Can Cartró  expt. 2022_619 

10 Adjudicar l’autorització administrativa per ocupar una parada al mercat del préssec expt. 2022_610  

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

existent al carrer de la Figuera, num. 4 del nucli d’Ordal  expt. 2022_563 

12 Contractar el joc del Castell de Subirats - Projecte Penedès en família   expt. 2022_888 

13 Contractar la substitució dels plafons del Castell de Subirats  expt. 2022_1046 

14 Contractar els serveis de redacció per l’actualització del projecte d’ instal·lació d’ exterior a la passera 

d’Ordal expt. 2022_1054 

15 Iniciar expedient de llicència d'obres per cobriment de dipòsits i instal·lació de plaques 

fotovoltaiques a Can Llopart de la Costa expt. 2022_835 

16 Contractar el subministrament de cubellets per a la fracció orgànica expt. 2022_1123 

17 Aprovar la concessió de l’ ajut puntual a J.L.L. expt. 2022_1115 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa per a l’ocupació d’espai públic durant la temporada 

del mercat del préssec i corresponent a l’exercici 2022 

S2 Acceptar les subvencions de recurs econòmic del catàleg de l’exercici 2022 de la Diputació de Barcelona  

expt. 2022_225 

S3 Aprovar la primera certificació de les obres del projecte d’abastament del dipòsit de Torreramona 

des del dipòsit dels Casots expt. 2021_2510 

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


