
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE JULIOL 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 13 de juliol de 2022 

02 Aprovar concedir ajut puntual transport J.L.L. expt. 2022_1596 

03 Aprovar la devolució del pagament erroni de la Festa de la Gent Gran expt. 2022_1350 

04 Aprovar els ajuts de transport els ajuts de transport al centre de dia 1r semestre 2022 expt. 2022_1315 

05 Aprovar renovació targeta aparcament M.P.M. expt. 2022_1586 

06 Aprovar adjudicació del contracte menor visita servei tècnic Hako averia màquina neteja pista Ordal expt.2022_1584 

07 Aprovar la concessió d’ajuts a refugiats expt.2022_648 

08 Aprovar la devolució i el pagament a CIAT, S.A. de rebuts d’IBI de la finca del Carrer Sant Pau, 5 de Sant Pau d’Ordal 

expt.2022_2358 

09 Aprovar adjudicació del contracte menor del servei preventiu d’ambulància, l’assegurança d’accidents i el subministrament 

de trofeus pels participants de la segona coronoescalada Ordalenca de bicicletes  expt. 2022_1539 

10 Aprovar l’adjudicació del contracte menor de subministrament de productes químics per les piscines de St Pau i Ordal. 

expt.2022_1537 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

11 Aprovar inicialment el projecte per a la urbanització de part d’espai públic a la Urb. Casablanca expt.2022_1405 (AQUEST PUNT 

DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

12 Aprovar l’adjudicació del contracte menor de dietes musics, subministrament material i maridatge de Música a les Vinyes expt. 

2022_1392 

13 Adjudicar el contracte menor de subministrament de senyalització per plaça d’aparcament de discapacitat a Cantallops matrícula 

9892GXC  expt. 2022_1573 

14 Aprovar la declaració responsable per a l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat turística comarques de Barcelona Biosphere 

2022 expt 2021_1393 

15 Adjudicar el contracte menor de serveis d’execució de feines pendents d’urbanització del sector Taller Valldeperas  expt. 2022_1366 

16 Executar la garantia de les obres d’ urbanització contemplades al pla especial urbanístic PE-SNU-25 Casa Valldeperas expt.  num 

2022_1366 

17 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumne K.M.V a la llar d’infants municipal d’Ordal per al curs 2022-2023 expt. 2022_1431 

18 Adjudicar el contracte menor d'obres de reforma del bany de la llar d’infants els Cargols de Lavern expt. 2022_1406 

19 Aprovar la certificació segona de l’obra d’emergència vial d’accés a Sant Pau d’Ordal expt. 2022_697 

20 Adjudicar el contracte menor de servei de pintat de la porta d’entrada de la piscina de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1384 

21 Adjudicar el contracte menor de serveis de monitoratge del casal d’estiu de Sant Pau expt. 2022_1504 

22 Adjudicar el contracte menor de subministrament i col·locació de passamans a la plaça de Can Batista i a l’Ateneu  de Lavern expt. 

2022_1562 

23 Adjudicar el contracte menor de serveis de substitució de dues portes de lavabo en mal estat a l’edifici 4 de l’escola Subirats de 

Lavern  expt. 2022_1563 



24 Adjudicar el contracte menor de serveis d’ampliació de sistema d’alarma obsolet de l’escola Subirats de Lavern als edificis 4 i 5 

expt. 2022_1565 

25 Adjudicar el contracte menor de serveis de reparació de pou del Bosquet de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_1566 

26 Autoritzar la devolució al SR. J.FM. corresponent a la quota dels cursos d’aiguagim a Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_1568 

27 Aprovar la devolució de l'import dels cursets de natació del fill LL.S.CH expt.2022_1572 

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer Castell, num.12 de 

la Urb. Can Rossell expt. 2022_1356 

29 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer Cal Senyoret, num 

13 de la Urbanització Casablanca expt. 2022_1354 

30 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer de la Creu,  num.30 

del nucli d’Ordal  expt. 2022_1332 

31 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de formació de coberta  mitjançant sistema deck d’exutoris de les naus  1, 3 4 i 5 ubicades 

al carrer Circumval.lació del riu Anoia, 1 del  Polígon logístic del Penedès   expt. 2022_1326 

32 Acceptar la comunicació prèvia de pintat de façana i ocupació de la via pública de la finca situada  al carrer Ponent,  num.4  del 

nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1331 

 

Sobrevingut: 

S1 Aprovar l’expedient de licitació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres contingudes en el “projecte 

constructiu fase 1 - reforma de l’ajuntament per allotjar l’espai Esperanto de Subirats” expt. 2022_1587 

S2 Resoldre el recurs de reposició interposat per la SRA. A.C.B. contra l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2022 per a 

l’estabilització de l’ocupació temporal  expt. 2022_1508 

S3 Sol.licitar subvenció nominativa a la Diputació de Barcelona per l’actuació “Centre d’interpretació de l’Esperanto”  expt. núm. 

2022_1637 

S4 Adjudicació del contracte menor de serveis d’un contenidor de runa per al camp de treball 2022. exp. 1526 

S5 Adjudicació del contracte menor de subministrament pel lloguer d’equipament tècnic de l’actuació del Cicle de Cultura 

als Ateneus a Lavern exp. 1627 

S6 Aprovar l’esmena de l’acord de rectificació dels errors materials detectats en la superfície d’algunes de les finques resultants 

del projecte de reparcel·lació i operacions jurídiques complementàries del PAU 7, Urbanització Can Rossell exp. 2022_1590 
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