
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2022 

 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 14 de desembre de 2022 

02 Concedir ajornament de pagament tributs llicència d'obres celler elaboració criança i embotellat vins i caves 

parcel·la 24 pol. 31 Subirats exp. 2022_2637 

03 Aprovar prèviament el projecte d’actuació específica per al desenvolupament de les activitats d’acolliment i 

custòdia d’exemplars equins a unes construccions existents al camí de Can Batista exp. num. 2022_1189 

04 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumne E.B.L a la llar d’infants municipal de Sant Pau per al curs 2022-

2023  exp.2022_2669 

05 Aprovar les autoritzacions de despesa per a la compra de material divers de les llars d’infants municipal per 

al curs 2022-2023  exp. 2022_2667 

06 Concedir llicència d’obres per a la construcció d’un nou habitatge ubicat al carrer Sant Jordi, 18 del nucli 

d’Ordal exp. 2022_1919 

07 Adjudicació del contracte menor de subministrament d’agendes escolars del medi ambient per al curs 2022-

2023 a Diputació Barcelona  exp. 2022_2469 

08 Acceptar la cessió gratuïta anticipada de domini de vial al nucli de Can Batista exp. 2022_2664  (AQUEST PUNT 

DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’arrebossar paret lateral de l’interior del pati de l’habitatge existent 

al carrer Almirall num. 18 del nucli de Lavern exp. 2022_1770 

10 Adjudicació del contracte de la renovació de la llicència apple de l’app Rutes de Subirats  exp. 2022_2640 

11 Adjudicació del contracte menor del servei d’instal.lació de xarxa wifi per a l’equipament municipal Enobicing 

Penedès exp. 2022_2611 

12 Contractar subministrament TV i accessoris per a l’equipament municipal Enobicing Penedès     i d’un pack 

duo de telèfons digitals per a l’oficina de turisme exp. 2022_2611   

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de finestres en l’habitatge existent al carrer de les 

Perdius num.20-22 de la Urb. Can Rossell exp. 2022_1796 

14 Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció de caseta de tir, i “pesca de 

patitos”, caseta d’ànecs per la festa major de Sant Pau d’Ordal 2023 exp. 2022_2550 

15 Adjudicació contracte menor subministrament vestuari educadores llars infants exp.2022_2636 

16 Adjudicació del contracte menor de servei audiovisual de l’ espai Esperanto exp. 2022_2663 i 2507 

17 Adjudicació del contracte menor del servei de programació de la pàgina web del festival de música a les 

vinyes i altres activitats turístiques exp. 2022_2641 

18 Aprovació preu públic per venda del llibre Subirats Capital de la Vinya exp. 2022_2530 

19 Aprovar la concessió dels ajuts per material escolar, llibres i sortides curs 2022 2023 exp. 2022_711 

20 Aprovar la concessió dels ajuts per a la pràctica esportiva temporada 2022-2023 exp. 2022_712 

21 Aprovar el retorn de fiança dipositada del permís d’obres de moviment de terres  ubicada al polígon 56 

parcel.la 5 a prop de la Bardera a raó de l’expedient num. 5/2019 exp. 2022_2050 



22 Aprovar el retorn de fiança dipositada del permís d’obres de moviment de terres ubicada al polígon 57 

parcel.la 2 a prop de la Bardera exp. 85/2017 exp. 2022_2050 

23 Aprovar inicialment els estatuts i bases d’actuació de la junta de compensació del sector urbanitzable no 

delimitat sund-1 sector Pas de Piles exp. 2022_2358 

24 Aprovar la certificació primera de les obres de instal·lació d’un ascensor exterior a la passarel·la d’Ordal exp. 

2022_794   (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

25 Aprovar la concessió de la subvenció a l’ Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont per al congrés de 

paleontologia  exp. 2022_2615 

26 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa d’obres 2022 al Centre Recreatiu de Can Rossell exp. 

2022_2474 

27 Aprovar la liquidació del servei de teleassistència d’1 de setembre al 31 de desembre de 2022 exp. 2022_2579 

28 Aprovar la prorroga per l'any 2023 de la cessió del dret d'ús temporal i onerós de la paret mitgera d'Ordal 

per a finalitat publicitària exp. 2021_2184 

29 Resoldre el contracte menor privat d’actuació de la Roda de Teatre de l’ Alt Penedès exp. 2022_2370 

  

 

   Sobrevinguts: 

S1 Aprovar la certificació primera de les obres d’un cobert a l’escola Subirats de Lavern exp. 2022_1414 

S2 Adjudicació del contracte menor de subministrament i col.locació de dos semàfors pedagògics a la 

carretera BV2429 al pas de Ca l’Almirall exp. núm. 2022_2671 

S3 Adjudicació del contracte menor de subministrament i col·locació de dues càmeres per la pista 

poliesportiva d’Ordal exp. núm. 2022_1977 

S4 Aprovar els ajuts d’arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a persones grans i 

discapacitats per l’any 2022  exp.2022_713 
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