
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2022 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 5 d’octubre de 2022 

02 Concedir ajut social per la compra d’ulleres i lentilles dels treballadors municipals M.R.A. amb DNI***6657***, 

E.R.R. amb DNI 0007363** i JM.R.R. amb DNI***3110** exp. 2022_2209 

03 Adjudicar el contracte menor de serveis d’envernissat de 7 finestres, 7 persianes i 2 portes de l’equipament 

municipal de Ca l’Avi exp. 2022_2172 

04 Adjudicar el contracte menor de subministrament de lones per roller Subirats Tasta'l exp. 2022_2219 

05 Adjudicar el contracte menor de serveis de monitoratge de la caminada guiada de natura Subirats Tasta’l exp. 

2022_2201 

06 Autoritzar el canvi de data del pas pel terme municipal de Subirats de la cursa ciclista de la triatló de Sitges exp. 

2022_2081 

07 Sol.licitar a la Diputació de Barcelona el recurs material 23205, Prevenció incendis forestals: direcció facultativa 

d'obres de la infraestructura estratègica (PPI Subirats 23)  exp. 2022_2200 

08 Adjudicar el contracte menor de subministrament de jocs de xarxes de futbol sala, futbol 7 i de cistelles de 

bàsquet per a les diferents instal·lacions esportives municipals de Subirats   exp. 2022_2052 

09 Acceptar la subvenció del fons de prestació de l’exercici 2022 de la Diputació de Barcelona Prevenció Incendis 

forestals: conservació de la infraestructura estratègica  exp. 2022_2177 

10 Concedir llicència d’obres d’enderroc d’edifici aïllat ubicat al carrer Comte de Lavern, num. 53b del nucli de 

Lavern exp. 2022_1694 

11 Adjudicar el contracte menor de servei de impressió dels elements de comunicació del Subirats Tasta’l  exp. 

2022_2082 

12 Adjudicar el contracte menor de serveis de tractament fitosanitari per tal de combatre la processionària del pi 

a diverses zones del nucli d’Ordal exp. núm. 2022_2125 

13 Adjudicar el contracte menor de servei de publicitat pel Subirats Tasta'l exp. 2022_2197 

14 Adjudicar el contracte menor de serveis de redacció d’estudi geotècnic al terreny de la capella de la Maternitat 

de la Mare de Déu dels Casots exp. 2022_2103 

15 Adjudicar el contracte menor de subministrament de 2 palets de pellet per l’escola Montcau exp. 2022_2106 

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

Romaní, num.3 de La Guàrdia, de Sant Pau d’Ordal  exp. 2022_1772 

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

Catalunya, num.3 del nucli de Ca l’Avi  exp. 2022_1659 

18 Adjudicar el contracte menor de subministrament d'armilles pel personal que assisteix als actes organitzats 

per l'ajuntament  exp. 2022_2170 

19 Adjudicar el contracte menor de subministrament de 4 tn de pellet per abastir el sistema de calefaccio de 

l’escola Montcau  exp. 2022_2011 

20 Adjudicar el contracte menor de serveis de poda de l’arbrat viari del municipi de Subirats exp. 2022_2174 



21 Adjudicar el contracte menor de subministrament de senyalització d’orientació urbana a l’entrada Torre 

Ramona exp. 2022_1588 

22 Acceptar la compensació de deutes de la família S.G. exp.2021_2488 

23 Aprovar el retorn de fiances i ICIO llicència obres carrer Camí de la Creu 16 d'Ordal 

24 Adjudicar el contracte menor de servei de disseny i impressió del calendari 2023 exp. 2022_2068 

25 Adjudica el contracte menor de servei de disseny dels elements de comunicació del Subirats Tasta'l 

exp.2022_2046 

26 Autoritzar canvi titularitat nínxol numero 145 a favor de J.G.M. expt. 2022_2149 

27 Adjudicar el contracte menor de fundes per llibres d’obsequi de protocol exp. 2022_2003 

28 Adjudicar el contracte menor de material d’oficina exp. 2022_2003 

29 Aprovar la concessió d’un ajut puntual a la SRA. J.L.L.. exp. 2022_2094 

30 Adjudicar el contracte menor de serveis per a topografiar i georeferenciar uns terrenys situats a la vila Romana 

de Ca l’Escuder exp. 2022_2101 

31 Adjudicar el contracte menor de subministrament d’un equip per controlar les humitats a les oficines de 

l’estació de Lavern exp. 2022_2010 

32 Concedir llicència per a la legalització de porxo i magatzem al restaurant Mirador de les Caves al nucli dels 

Casots exp. 2022_1218 

33 Concedir llicència d’ obres per al cobriment de dipòsits i instal·lació de plaques fotovoltaiques a Can Llopart de 

la Costa exp. 2022_835 

34 Aprovar nomenament i acreditació de membres voluntaris de l’associació de protecció civil de Subirats 

exp.núm.2020_10486 

35 Concedir llicència obres per a l’ampliació de celler d’elaboració, criança i embotellament de vi i elaboració de 

cava situat al polígon 31 parcel.la 24  exp. 2022_716 

Sobrevinguts: 

S1 Adjudicació contractes menors de serveis i subministraments varis Subirats Tasta’l 2022 

exp.2022_2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137, 2138 i 2148  

S2 Adjudicació del contracte menor d’ampliació del hosting Subirats.cat. exp.2022_2186 

S3 Sol.licitar la subvenció a la Diputació de Barcelona “Finançament als ens locals acollidors de 

persones refugiades per la guerra a Ucraïna” 

S4.- Adjudicació del contracte menor de subministrament de 7 reixes per reposar la reixes 

robades a Av. Zona Esportiva de Lavern i carrer de la Font de Sant Pau d’Ordal exp. núm. 

2022_2208     
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