
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 25 DE MAIG 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 18 de maig de 2022 

02 Concedir llicència de segregació de finca urbana i cessió de vial ubicada al carrer Nou , nums. 

11 i 14 del nucli de Can Cartró expt. 2022_395 

03 Contractar el subministrament d’equips informàtics  expt. 2022_1112 

04 Contractar un pack d’hores per al servei de manteniment informàtic  expt. 2022_1014 

05 Contractar el subministrament d’un PC per al vigilant municipal expt. 2022_1113 

06 Contractar el subministrament de pancarta de lona publicitària per al camp de futbol de 

Sant Pau  expt. 2022_1053 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

07 Aprovar la concessió d’un ajut puntual a l’entitat ACTUA, SCCL en concepte de pagament de la 

quota de futbol de dos menors de la llar Josep Raventós expt. 2022_1038 

08 Acceptar la subvenció del Departament de Justicia per ajudar a sufragar les despeses de 

funcionament del jutjat de pau corresponents a l’any 2022  expt. 2022_1147 

09 Contractar el subministrament de material per a la zona de platges de les piscines municipals 

de Subirats  expt. 2022_1151 

10 Contractar el servei de transport de la festa de la gent gran de l’any 2022 expt. 2022_1171 

11 Contractar el disseny i la impressió del material gràfic i promoció del mercat del Préssec 

d'Ordal expt. 2022_1165 

12 Contractar el servei d’adequació d’espai per aparcament en la 3ª edició de la cursa de la dona 

de Subirats expt. 2022_810 

13 Contractar el disseny i la impressió d’un fulletó de l’esperanto a Subirats  expt. 2022_1164 

14 Contractar la subscripció anual a la revista de l'associació de mestres Rosa Sensat 

expt.2022_1184 

15 Contractar el suplement ampliació assegurança d’equipaments municipals i inclusió de riscos 

a la pòlissa de danys a edificis i instal.lacions expt. 2021_1004 

16 Contractar el subministrament de material divers per les llars d'infants expt. 2022_1124 

17 Adquirir de forma directa i onerosa una porció de terreny de 352 m2 per a destinar-la a camí 

d'accés a espai de lleure de Sant Pau d'Ordal expt. 2022_468 

18 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de rehabilitació de cobert en  l’habitatge existent  al 

carrer de Can Rossell,  num. 9 del nucli de Can Rossell  expt. 2022_668 

19 Concedir llicència d’obres d’ampliació d’habitatge entre mitgeres ubicada al carrer 

Perpendicular, num. 12 del nucli de Torre Ramona expt. 2022_632 

20 Acceptar la liquidació provisional dels comptes de cassa de les taxes de clavegueram i 

depuració 1r trimestre de 2022 expt. 2022_847 



21 Acceptar la liquidació provisional de les taxes de nova connexió de cànon del 1r bimestre de 

2022 expt. 2022_701 

22 Contractar l’actuació musical de la festa de la gent gran de l’ any 2022 expt. 2022_707 

23 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder mes juny 2022 expt. 2021_2516 

24 Acordar l’aplicació als contractes d’obres de l’Ajuntament de Subirats el règim de revisió 

excepcional de preus establert al Reial Decret Llei 3/2022, d’1 de març, a l’empara i en els termes 

de l’Acord de Govern GOV/60/2022, de 5 d’abril expt. 2022_1162 

25 Iniciar expedient de llicència d'obres d’ampliació de celler d’elaboració, criança i 

embotellament de vi i de cava al pol. 31 par. 24 expt. 2022_716 

26 Concedir llicència d’obres d’ampliació d’habitatge entre mitgeres ubicada al carrer de Can 

Rovira, num. 20 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_718 

27 Aprovar la retribució compensatòria del treballador A. C. M. expt. 2022_844 

28 Contractar el subministrament de material de fusta per execució de tanca de fusta al carrer 

Ponent de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_547 

29 Aprovar les vacances del personal 2022 - L.E.P. - E.G.V.  expt. 2022_734 

30 Contractar el subministrament d’una placa base per al PC de comptabilitat expt. 2022_1052 

31 Contractar la renovació del servei anual Flikr  expt.2022_1057 

32 Concedir  llicència d’obres per a enjardinament i construcció de pèrgoles per a aparcament 

a Caves Llopart al nucli dels Casots expt. 2022_1055 

33 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació puntual de teulada en l’habitatge   

existent al carrer de Can Rovira, 20 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_941 

34 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de formació de porta d’accés exterior i canvi de caixer 

en edifici existent a la Plaça de Subirats, 4 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_667 

35 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’adequació de les naus 1, 2, 3, 4 i 5 al carrer 

Circumval.lacio del riu Anoia, 1 Pol. Can Bosc d’Anoia expt. 2022_930  

36 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de formació de balcó exterior en l’edifici  existent al 

carrer de la Vall, num.2 del nucli de Cantallops expt. 2022_858 

37 Contractar l¡actuació del grup d’havaneres Mar Endins pel dia 9 juliol al Castell de Subirats 

expt. 2022_994 

38 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació exterior  de l’habitatge  existent al 

carrer dels Ceps, 4  de la Urbanització Can Rossell expt. 2022_922 

39 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’enderroc d’element sortint de l’habitatge  existent 

al carrer dels Pins, 19 de la Urbanització Can Rossell expt. 2022_731 

40 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de piscina  en  l’habitatge existent  al 

carrer Dàlia, 12 de la Urb. Muntanya Rodona expt. 2022_699 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per al finançament de la prestació 

del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys  expt.2022_1185 



 

S2 Contractar servei dinar festa de la gent gran 2022 expt. 2022_1170 

   S3 Aprovació oferta publica d’ocupació 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal. exp. 2021_1616  

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

 

 

 

 

 

 


