
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 29 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 22 de juny de 2022 

02 Contractar el servei de manteniment de la superfície dels terrenys de joc dels dos camps de gespa municipal de Subirats expt. 

2022_1441 

03 Contractar el subministrament de trofeus pel final de temporada de la U.E. Sant Pau expt. 2022_1479 

04 Contractar serveis sobrevinguts no previstos del servei de manteniment de les piscines de Subirats expt. 2022_1421 

05 Aprovar la rectificació de l’acord de contractació de l’actuació del concert de presentació del 19è Festival Música a les Vinyes 

expt. 2022_578 

06 Autoritzar el pas pel terme municipal de Subirats de la “IX edició de la cursa de muntanya Marxa Bonesvalls”   expt. 2022_1403 

07 Aprovar el conveni del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb els ajuntaments de la comarca per a portar a terme el programa 

Treball i Formació expt. 2022_283 

08 Contractar el monitoratge de reforç especialitzat en el guiatge i la tècnica per les sortides de marxa nòrdica  expt. 2022_1440 

09 Contractar el projecte dels cursos de natació a les piscines municipals de Subirats per l’estiu del 2022  expt.2022_1168 

10 Contractar el servei de socorrisme i l’assegurança d’accidents per realitzar dos banys nocturns a les piscines municipals de 

Subirats expt. 2022_1439 

11 Registrar i concedir canvi de titularitat de l'activitat d’ emmagatzematge i confecció de làmina d’ epdm ubicada al polígon industrial 

Lavernó expt. 2021_852 

12 Donar trasllat de sol.licitud d’informe previ en matèria d’incendis de l'activitat Centre Logístic de la Direcció General de Prevencio 

extinció d'incendis i salvament (DGPEIS) expt. 2022_984   

13 Aprovar la memòria valorada de la millora de la pavimentació del carrer del darrera a Can Batista expt. 2022_1466 

14 Contractar serveis d’obertura i tapat de rasa per passar tub de sistema de reg a Can Bas expt. 2022_717 

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer Montseny, num 5 

del nucli de Sant pau d’Ordal  expt. 2022_987 

16 Contractar el subministrament i el servei de substitució dels plafons del Castell de Subirats expt. 2022_1046 

17 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer de Can Rovira,  

num.20 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_1022 

18 Contractar els serveis de redacció de l’estudi en valoració de cost de les actuacions de millora de l’accessibilitat i de l’eficiència 

energètica d’equipament esportiu a Ordal  expt. 2022_1448 

19 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer de la Rosa, num. 

37 de la Urb. Muntanya Rodona expt. 2022_1095 

20 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de piscina  en  l’habitatge existent  al carrer de les Perdius, num. 15 de la 

Urbanització Can Rossell  exp.2022_1093 

21 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer Pere Grau, num 

28 del nucli de Lavern  expt. 2022_1106 



22 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer de Sant Sadurní,  

num.76 de la Urb. Casablanca expt. 2022_1024 

23 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer de Can Rovira, 

num.22 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1092 

24 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent al carrer Llevant,  num.25 

del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1096 

25 Donar per finalitzat i arxivar l’expedient administratiu de requeriment de poda de pi perillós al polígon Can Bas expt. 2022_589 

26 Aprovar la targeta d’aparcament per a M.S.M. expt.2022_1365 

 

Sobrevingut: 

 

S1 Aprovar el conveni “compromís pel riu inclusiu per al desenvolupament sostenible del territori   mitjançant l’empoderament 

de les persones amb risc d’exclusió social 2022-2026”  expt. núm. 2022_1509 

S2 Autoritzar a la futura junta de compensació del sector sudr-2 est Ordal a tenir el seu domicili social   en el local municipal 

Subijove del carrer Mossèn Isidre Solsona 22 d’Ordal 
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