
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2022 

 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 21 de desembre de 2022 

02.- Aprovar la contractació de reparació i substitució del pany d’un vestidor del camp de futbol de Can Cartró. 

Exp. 2022_2710  

03.- Aprovar la contractació del caramels per a les cavalcades de reis.  

04.- Aprovar el servei extra del personal de Mas Albornà durant muntatge carpes del Subirats Tasta’l. 2022_2310 

05.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de servei de manteniment anual d’ accés al portal cloud de 

fitxatge del personal. 

06.- Aprovar la recarrega de targetes moneder per al mes de gener de 2023. 

07.- Aprovar contractació renovació office 365 pc OAC 

08.- Aprovar la baixa de la targeta moneder M.T. ***1521** 

09.- Adjudicació del contracte menor de serveis de reparació de tractor municipal exp. num. 2022_2278 

10.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis de manteniment de programa informàtic 

pressupostos i base de dades exp. num. 2022_2440 

11.- Aprovar i acceptar la comunicació prèvia d’obres per col·locar paviment de gres extorsionat en l’habitatge 

existent al carrer Sant Sadurní, num. 73 de la Urb. Casablanca exp. 2022_2283 

12.- Aprovar el monitoratge i guiatge per les sortides mensuals de marxa nòrdica 

13.- Aprovar la concessió de la subvenció al Centre Agrícola de Sant Pau per a les sortides de la gent gran. expt. 

2022_1904 

14.- Aprovar la contractació del subministrament de cinc exemplars del llibre 50 viticultores del Penedès de MR 

Ferrer. Exp. 2022_2718 

15.- concedir llicencia obres d’obertura de rasa i reforma de proveta ubicada a la carretera c-243b TM Subirats 

exp. 2022_1757  

16.- Aprovar i acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de paret arrebossa-la i construcció 

mostrador a la sala del Patronat familiar dels Casots, ubicat al carrer dels Casots, num.11 del nucli dels Casots 

exp.2022_2284 

17.- Aprovar i acceptar la comunicació prèvia d’obres per pujar tanca i substitució de balconera de l’habitatge 

existent al carrer Can Rovira, num. 26 del nucli de Sant Pau d’Ordal exp. 2022_1766 

18.- Aprovar i acceptar la comunicació prèvia d’obres per enrajolar 23m2 de terrassa exterior de l’habitatge 

existent al carrer Montseny, num. 1 del nucli de Sant Pau d’Ordal exp. 2022_1838 

19.- Aprovar i acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de porta d’entrada de l’habitatge existent al carrer 

Corral del Mestre, num. 29 del nucli de Can Cartró exp. 2022_1833 

20.- Aprovar l’ adjudicació del contracte menor de serveis d’aportació de terres i terra adobada i col·locació a 

jardinera de Lavern exp. num. 2022_1158 

21.- Aprovar i acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació d’un terra per humitats de l’habitatge existent 

al carrer Corral del Mestre, num. 29 del nucli de Can Cartró exp. 2022_1855 



22.- Aprovar la certificació primera i ultima de l’obra d’actuació d’allargament de pavimentació del camí 

municipal d’Ordal a Martivell exp. 2022_1671 

23.- Aprovar el calendari laboral de l'any 2023 

24.- Aprovar els ajuts per a transport a centre de dia i hospital de dia per a gent gran del segon semestre de 

2022. exp.2022_1315 

25.- Aprovar el pla d’autocontrol de la llar d’infants l’esquirol a sant pau d’Ordal Exp. 2022_2624 

26.- Aprovar la gratificació extraordinària treballadors Subirats tasta'l Exp. 2022_2600 

 

Sobrevinguts: 

S1 Adjudicació del contracte menor de servei de neteja del torrent i els vorals del camp de futbol de Can 

Cartró  exp. 2022_2747 

S2 Aprovar la normativa que regirà la celebració de la primera festa de l’Esport de Subirats  exp. 2022_2712 

S3 Adjudicació del contracte menor d’una assegurança d’accidents per nou sortides mensuals de marxa 

nòrdica  exp. 2022_2723 

S4 Adjudicació del contracte menor de servei de disseny de plantilles per a xarxes socials de l’ajuntament 

de Subirats. exp. 2022_2735 

S5 Adjudicació del contracte menor de servei de plantilla i plugin per a la pàgina web de l’ajuntament de 

Subirats. exp. 2022_2733 

S6 Aprovar compromís col.laboració en la prospecció arqueològica al camp de batalla d’Ordal 

exp.2022_2601 

S7 Aprovar la primera certificació de les obres del projecte d’instal.lació de fotovoltaica d’autoconsum al 

CEIP Montcau d’Ordal exp. 2022_1324 

S8 Aprovar la certificació primera de les obres de instal·lació d’un ascensor exterior a la passarel·la 

d’Ordal exp. 2022_794 

S9 Aprovar la certificació tercera de les obres contingudes en el “projecte constructiu fase 1 - reforma de 

l’ajuntament per allotjar l’espai Esperanto de Subirats” exp. 2022_1587 

S10 Aprovar la certificació primera de les obres piscines municipals d’ordal i de la formació de 

plataforma de contenció de les noves piscines exp. 2021_1533 

S11 Aprovar la certificació segona de les obres de la nova depuradora d’aigües residuals a la urbanitzacio 

Can Rossell exp. 2021_1521 

S12 Aprovar l’esmena de l’annex i de les bases dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal de 

l’ajuntament de Subirats 

S13 Aprovar una bestreta de la subvenció d’obres per al Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró. expt. 

2022_2578 
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