
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2022 

 

1.-  Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 14 de setembre de 2022 

2.-  Acceptar la devolució d’un pagament erroni de tiquet guarderia de l’alumna V.S.G.  (llar d’infants 

Els Cargols de Lavern - Curs 2021-2022). Exp.2021_2118 

3.- Aprovar el retorn de l’aval dipositat del contracte d’obra de reforma d’habitatge municipal de Can 

Rossell per adequar-lo com habitatge social a raó de l’expedient núm. 2020_10700 

4.- Aprovar l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Subirats i 

d’Olèrdola per a la prestació conjunta del servei de dinamització de les persones grans. exp. 

2021_1984 

5.- Aprovar prèviament el projecte de canvi de traçat d’un camí a Cal Justino de Lavern al Polígon 50 

Parcel·la 5 Exp. núm. 2022_671 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

6.- Concedir llicència d’obres de substitució de dos pals de fusta de 8 m. de suport de línies aèries 

telefòniques a can cartró per dos nous pals de fusta de 8 m., i per a la col·locació d’una riostra nova 

i la substitució d’una riostra exp. 2022_1846 

7.- Renovació assegurança vida personal de l’ajuntament Exp.2022_1626 

8.- Renovació assegurança patrimonial per danys a edificis i instal·lacions municipals 

Exp.2022_1896 

9.- Adjudicació del contracte menor de serveis de llicència anual plataforma BQAIT Exp. núm. 

2022_1887 

10.- Adjudicació del contracte menor de serveis de neteja d’una parcel·la municipal a Muntanya 

Rodona exp. núm. 2022_1936 

11.- Adjudicació del contracte menor de subministrament senyals de senyalització de batudes, per 

a l’associació de caçadors de Subirats Exp. núm. 2022_1927 

12.- Requeriment de neteja de parcel·la al cr. de la Penya, 10-12 d’Ordal Exp. 2022_1396 

13.- Aprovar la recàrrega de les targetes moneder pel mes d’octubre 2022 exp. 2021_2516. 

14.- Aprovar definitivament el conveni de gestió urbanística de cessió de terrenys per l’adquisició 

directa dels terrenys de l’estació transformadora c_ Pau Ayxela d'Ordal Exp. 2022_467 

15.- Aprovar la liquidació del deute pendent any 2013 i 2014 anàlisis aigües piscines de Subirats 

amb la Mancomunitat Penedes – Garraf . Expt 2022_814 

16.- Aprovar el pla de seguretat i salut de l’obra continguda en el projecte bàsic i executiu per a la 

instal·lació d’un ascensor exterior a la passarel·la d’Ordal Exp. núm. 2022_794 

17.- Adjudicació del contracte menor de serveis de reparació de tractor New Holland Exp. núm. 

2022_1652 

18.- Donar de baixa l’activitat d’ estudi de la natura i del medi rural a través d’activitats de lleure i 

educació ambiental ubicada al carrer Cal Rossell, s/n de Can Rossell i resoldre el contracte 

d’arrendament sobre l’immoble indicat exp.2022_1836 



19.- Aprovar inicialment el pla parcial del sector urbanitzable delimitat sudr-2 situat al est d’Ordal exp. 

núm. 2022_1419 

20.- Registrar l’activitat d’espectacles públics de l’edifici del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal 

ubicada a la plaça Subirats, 12 del nucli de Sant Pau d’Ordal Exp. núm. 2022_546 

21.- Registrar l’activitat d’elaboració i criança de vins D.O. i criança de caves ubicada a la Masia Can 

Savall, s/n Exp. núm. 2022_1755 

22.- Registrar l’activitat d’elaboració i criança de vins ubicada al Polígon 33 Parcel·les 21 i 37 del TM 

de Subirats exp. núm. 2022_1284 

23.- Acceptar pròrroga per la neteja de la parcel·la al CR Romaní, 1 de la Guàrdia Exp. 2022_1675 

24.- Rectificar l’import de la taxa de la llicencia obres per reforma de bany consistent en retirar la 

banyera, posar plat de dutxa i canviar lavabo a la Masia de la Salada Exp. 2022_1121 

25.- Adjudicació del contracte menor del servei d’una xerrada LGTBIQ+ per a la gent gran per al 

Curs 2022-23. Exp.1940 

26.- Aprovar inicialment el projecte d’execució d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al CEIP 

Montcau d’ordal Exp. 2022_1324 

27.- Aprovar l’expedient de contractació i l’inici de la licitació de l’obra continguda en el projecte 

d’execució d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al CEIP Montcau d’Ordal (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

28.- Aprovar la reparació i tòners fotocopiadora llar d’infants L’Esquirol exp. 2022_1922 

29.- Autoritzar el pas pel terme municipal de Subirats de la “19ª edició de la pedalada KÀRSTICA  2022. 

Exp.2022_1949  

30.- Autoritzar el pas pel Terme municipal de Subirats a la Cursa Ciclista de la Triatló de Sitges. 

Exp.2022_1948 

31.- Adjudicació del contracte menor de serveis d’assessorament i suport tècnic a l’àrea de 

territori de l’ajuntament de Subirats Exp. núm. 2022_1884 

32.- Aprovar l’ajut econòmic al projecte del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament d’atenció 

a les necessitats bàsiques de les dones i les nenes afganeses. Exp 450_2022 

33.- Contractar la renovació de l’assegurança d’accidents col·lectius per a les llars d’infants 

municipals. Exp. 2022_1733 

34.- Resoldre la sol·licitud de baixa de l’alumne L.C.P. matriculat a la llar d’infants d’Ordal per al curs 

2022-2023. Expt. 2022_1125  

 

Sobrevinguts: 

S1.- Adjudicació del contracte menor de subministrament i substitució de variador de quadre de 

maniobra espatllat de l’ascensor de l’ajuntament de Subirats exp. núm. 2022_1925 

S2.- Acceptar la sol·licitud de matrícula dels alumnes O.P.M. i N.P.M. a la llar d’infants municipal de 

Sant Pau d’Ordal per al curs 2022-2023  exp.2022_1988 i 1989 

S3.- Concedir una bestreta al treballador municipal SR . X. S. S.  exp. 2022_1997 



 

S4.- Aprovar inicialment els estatuts i bases d’actuació de la junta de compensació del sector 

urbanitzable delimitat Sudr-2 est d’Ordal  exp. núm. 2022_1722 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


