
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 2 DE FEBRER 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 26 de gener de 2022  

02 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques al pol. 17 

parcel.la 72 terrenys a prop de Sant Sebastià dels Gorgs  expt. 2021_2140 

03 Aprovar targeta aparcament persones discapacitades M.B.P. expt. 2022_158   

04 Contractar el subministrament de gasoil per abastament dels vehicles d’ADF de Subirats expt. 2022_183  

05 Contractar els serveis de redacció del Pla especial en sòl no urbanitzable Castell de Subirats PE-SNU-14 

delimitat en el POUM de Subirats expt. 2021_2427 

06 Contractar les obres de moviment de terres i estabilització talús situat entre l’àrea d’aparcament 

darrera de la piscina municipal i el camí del Bosquet de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_73  

07 Concedir llicència d’obres de substitució de pal de fusta existent de suport d’una línia telefònica al 

carrer de les Flors, num. 33 del nucli de Can Cartró expt. 2022_90 

08 Contractar el servei de redacció de la modificació del projecte d’urbanització d’un tram del carrer Pau 

Aixelà d’Ordal expt.2021_2549 

09 Contractar el servei d’ arranjament dels camins municipals per a la prevenció d’ incendis forestals expt. 

2022_151 

10 Aprovar prèviament l’expedient de llicència d’obres per a la legalització d’infraestructura de 

telecomunicacions situada a la serra del Pi de Molló pol. 39 parcel·la 31 expt. 2021_1799 

11 Contractar el servei de desbrossada de 180 ml de torrent en males condicions darrera del Cenacle 

d’Ordal; els dos laterals del torrent i retirar un arbre al mig del torrent expt. 2022_134  

12 Contractar el subministrament de gasoil de calefacció tipus c per escoles i  llars d'infants expt.2022_66  

13 Contractar el subministrament i la col·locació de porta al camp de futbol de Sant Pau expt. 2022_39  

14 Autoritzar la realització d’ un entrenament d'orientació nocturna a Ordal a la tarda-vespre del dijous 24 

de març en la zona compresa entre el Maset i el Montcau  expt. 2022_152 

15 Contractar els serveis de trampeig de vespa asiàtica expt. 2022_133 

16 Contractar els serveis d’actuació complementària de la tala i rebaix en profunditat de les soques de 9 

plataners al carrer Sant Pere de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2171  

17 Aprovar el compromís de consignació pressupostària per atorgar subvenció per excavacions a les 

Balmes de la Bardera de Subirats 2022 expt.2022_160 

18 Contractar el subministrament de pellet per abastir el sistema de calefacció de l’ escola Montcau expt. 

2022_130 

19 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament expt. 2021_2531 



 

 

20 Aprovar la convocatòria i les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la retirada de nius 

de vespa asiàtica en terrenys particulars del municipi de Subirats expt. 2022_136 

 

Sobrevinguts: 

S01 APROVAR EL PAGAMENT DE LES QUOTES CORRESPONENTS A L’ANY 2022 DE LA MANCOMUNITAT 

PENEDÈS-GARRAF EXP. 2021_2487 

S02 CONTRACTAR  SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 

DE L’OBRA DE LES NOVES PISCINES MUNICIPALS D’ORDAL EXP_2021_1786 

S03 APROVAR EL CONVENI DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS I L’INSTITUT PALENTEOLÒGIC MIQUEL 

CRUSAFONT .EXP. 2022_163 

S04 SOL.LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RECURSOS VARIS DINS EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 

DE 2022. (EXP.2022_225) 
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