
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 2 DE MARÇ 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 23 de febrer de 2022 

02 Adjudicar el contracte de la licitació del servei de dinamitzador/a de gent gran per als municipis de 

Subirats i Olèrdola expt.2021_2343 

03 Contractar l’ actuació del grup Bartsia pel dia de la dona  expt. 2022_374 

04 Aprovar la reducció del 20% de la taxa de residus per ús del compostador expt. 2021_2272 

05 Concedir l’ajut puntual a la SRA. L.T. expt. 2022_385 

06 Aprovar la reducció del 10% de la taxa de residus per ús de deixalleria  expt. 2021_2274 

07 Aprovar la targeta aparcament a favor de B.M.D. expt.2022_386 

08 Contractar el subministrament de material per jardineria per a les llars d’infants municipals 

expt.2022_351 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

09 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’Ajuntament de Subirats  expt. 2022_221 

10 Contractar els serveis de redacció de la modificació del projecte executiu de les noves piscines 

municipals d’Ordal i del projecte de formació de plataforma de contenció de noves piscines expt. 2022_361 

11 Aprovar el retorn de fiança dipositada de la comunicació prèvia d’obres de construcció de piscina en 

l’habitatge existent al carrer Sant Sadurní, num. 24 de la Urb. Casablanca  expt. 2021_78 

12 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de millora de voladís de façana  i ocupació de la via pública de 

l’habitatge existent al carrer Passadaines, num.18 1a del nucli d’Ordal expt. 2022_8 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent 

al carrer Comte de Lavern,  num. 91 1er del nucli de Lavern expt. 2022_34 

14 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’habitatge existent 

al carrer Passadaines, num. 29 del nucli d’Ordal expt. 2022_224  

15 Contractar el subministrament de tap del diposit de gasoil de vehicle expt. 2022_303 

16 Aprovar el canvi de titularitat del nínxol num.7 a favor de JA.R.S. expt. 2022_410 

17 Contractar el subministrament d’embuts per a la recollida d'oli domèstic expt. 2022_392 

18 Contractar el servei de manteniment dels sistemes de seguretat de la zona de contenidors del polígon 

de Can Bas expt.2022_345 

19 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma parcial d’establiment existent ubicat a l’ Avinguda 

de Barcelona, num.18 del nucli d’Ordal expt. 2022_4 

20 Aprovar imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt. 2021_2370 

21 Aprovar imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt. 2021_2369 

22 Aprovar imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt. 2021_2364 

23 Aprovar un ajut social per la compra d'ulleres segons conveni dels treballadors per A.S.G. expt. 

2022_369 



 

 

24 Concedir un ajut puntual al SR. A.G.M. expt. 2022_362 

25 Concedir llicència d’obres per a la regularització de l’emplaçament de telecomunicacions situat a la 

Serra del Pi de Molló expt. 2020_10355 

26 Aprovar imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt. 2021_2371 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar la segona certificació de les obres separata d’enllumenat públic del projecte de rehabilitació de 

paviments i xarxa d’enllumenat al polígon industrial de Can Bas expt. 2021_1067 

S2 Contractar el servei per a la redacció d’informe de valoració d’ofertes licitació concessió servei 

subministrament d’aigua potable tm Subirats expt. 2022_433 

S3 Contractar restauracio i subministrament peça nova escultura pàmpol homenatge a Muriel Casals expt. 

2022_306 

S4 Contractar els serveis d’organització material llegat de poble pel 8m  expt. 2022_437 

S5 Contractar serveis arranjament d’un tram de la tanca exterior d’obra de l’Ateneu d’Ordal expt. 2022_390 
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