
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 22 DE JUNY 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 15 de juny de 2022 

02 Atorgar ajut a persones refugiades expt. 648_2022 

03 Contractar serveis de reparació de porta edifici el taller, manteniment anual porta i reparació de caixetí 

porta del magatzem de la brigada expt. 2022_1347 

04 Atorgar ajut exempció piscina a R.R. expt. 1402_2022 

05 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder juliol 2022  expt. 2516_2022 

06 Contractar subministrament material fungible per a les llars d'infants sense pressupost previ expt. 

2022_1245 

07 Contractar subministrament 40 tanques de plàstic per a la brigada i guàrdia de seguretat expt. 2022_1367 

08 Contractar subministrament esprai control vespes expt. 2022_1173 

09 Contractar subministrament material d’oficina divers  expt. 2022_592 

10 Contractar subscripció anual APP WASAVI  expt. 2022_1389 

11 Aprovar la revisió de la quota anual per l’ arrendament del local antiga escola Can Rossell expt. 

2022_1394  (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

12 Contractar subministrament de material brigada sense pressupost previ expt. 2022_1433, 1434, 1435, 

1436.  

   13 Contractar subscripció anual revista el Temps expt.2022_1423 

14 Contractar els serveis de col·locació de pals fusta a Can Cartró expt. 2022_897 

15 Aprovar la modificació horària de la treballadora E.R.R. expt. 2022_1355 

16 Contractar subministrament de 120 cadires amb gàbia i 25 taules per material de cessió expt. 2022_776 

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

17 Aprovar l’autorització de despesa per al subministrament de productes varis per actes de gent gran  expt. 

2022_1334 

18 Contractar servei de georeferenciar uns terrenys situats al bosquet de la Guàrdia, prop del nucli de Sant 

Pau d’Ordal expt. 2022_1407 

19 Iniciar expedient de llicència d’obres per a la construcció d’un centre de transformació de mitja tensió a 

finca del Rebato expt. 2022_312 

20 Aprovar el contracte de renovació de llicència office 365 pc videoconferències  expt. 2022_ 1341 

21 Aprovar contractar les dietes del personal de protecció civil que està al mercat del Préssec d'Ordal   expt. 

2022_1416 

22 Autoritzar la utilització del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal a la U.E. Subirats per a l’organització d’un 

campus de futbol d’estiu i l’accés a la piscina municipal de Sant Pau  expt. 2022_1277 



23 Autoritzar l’accés a les piscines municipals de Subirats dels joves del centre d’acollida no acompanyats 

de la llar Josep Raventós d’Ordal expt. 2022_1306 

24 Contractar el subministrament de combustible vehicles de la brigada dipòsit de 3000l expt. 2022_1412 

25 Concedir ajut social per la compra d’ulleres a la treballadora municipal N.G.C. amb DNI ***1051** 

expt.2022_1425 

26 Aprovar la modificació no substancial de l'activitat de producció i comercialització de plançons de fruiters 

i oliveres corresponent a un activitat viverística a nom d’Agromillora Ibèria sl expt. 2021_423 

27 Registrar l'activitat d’equipament de tot tipus de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs i camperització 

de vehicles, treballs de fusteria i mecànica  ubicada al Pol. Ind. Lavernó  expt. 2021_1638 

28 Contractar el subministrament de talonaris d’accés per la temporada d’estiu de les dues piscines de 

Subirats  expt. 2022_1417 

29 Contractar el reportatge d’anuncis al 3 de Vuit   expt. 2022_1416 

30 Aprovar el conveni de serveis socials de 2022 amb el CCAP  expt. 2022_1349 

31 Acceptar la pròrroga de neteja i desbrossada de la vegetació de la parcel·la urbana al carrer Farigola del 

nucli de la Guàrdia expt. 2022_463 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contracte mixt de serveis i subministrament d’un sistema de videoacta, gravació i transmissió de 

les actes de les sessions que celebrin els òrgans col.legiats de l’ajuntament, així com el seu 

manteniment i suport tècnic expt. 2021_1394 

S2 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme l’actuació de 

ball de nit de la festa major de Lavern el dia 25 de juny expt. 2022_1453 

S3 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme l’actuació de 

ball de cloenda de la festa major de Lavern el dia 26 de juny expt. 2022_1454 

S4 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme l’actuació 

musical de dj de la festa major de Lavern el dia 24 de juny expt. 2022_1452 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


