
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 9 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 2 de març de 2022 

02 Aprovar la col·laboració econòmica a la Comissió de reis d’ Ordal 2022 expt.2022_2469 

03 Aprovar la col·laboració econòmica a la Comissió de reis de Can Cartró, Can Batista i Ca l’Avi 2022 

expt.2022_227 

04 Contractar serveis honoraris i material sanejar i allargar línia aèria alimentació amb cable del local 

municipal de Ca l'Avi  expt.2021_2423 

05 Aprovar l’ajut econòmic al projecte del Fons català de cooperació al desenvolupament de suport a la 

població víctima del conflicte armat a Ucraïna  expt. 450_2022 

06 Concedir llicència d’obres d’ampliació d’edificació i divisió horitzontal en dos habitatges ubicada  al 

carrer Sant Jordi, 13 del nucli d’Ordal  expt. 2021_2339 

07 Aprovar el calendari de preinscripció i matrícula a les llars d’infants de Subirats pel curs 2022-2023 

expt.2022_445 

08 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques al pol. 18 

parcel.la 20 terrenys a prop de Lavern expt. 2021_2482 

09 Aprovar el pla de seguretat i salut per a l’obra de rehabilitació estructural del Centre Cultural i 

Recreatiu de Can Cartró expt. 2021_1494 

10 Contractar els serveis de millora de l’àrea de jocs infantils del parc Dolors Vendrell expt. 2022_443 

11 Aprovar la col·laboració econòmica a la Comissió de reis de Sant Pau d’Ordal 2022 expt. 2021_2258 

12 Contractar els serveis de redacció del text refós i estudi bàsic de seguretat i salut de les obres per a 

la instal·lació d’ascensor exterior a la passera d’Ordal expt. 2022_443 

13 Contractar els serveis de manteniment anual per l’any 2022, de 19 àrees de jocs infantils de Subirats 

expt. 2021_2564 

14 Aprovar el document de col·laboració per al camp de treball 2022 “Més enllà de la vinya: el llegat de la 

pedra seca” expt.2022_307 

15 Aprovar la quota anual de participació al Fons català de cooperació al desenvolupament 2022 

expt.2022_435 

16 Contractar el subministrament de comptador elèctric per a la sala polivalent habilitada al Centre 

Agrícola de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_156 

17 Aprovar la recàrrega de la targeta moneder del març 2022 J.E.C.R. 2022 exp. 2021_2516 

18 Aprovar inicialment el projecte de millora de l’aparcament de la travessera urbana de Sant Pau d’Ordal 

expt. 2022_167 

19 Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres de rehabilitació de l’habitatge municipal per a 

habitatge social a Can Batista expt. 2022_455 



 

 

20 Contractar el subministrament de jocs gegants de fusta per a la festa del Medi ambient 2022 expt. 

2022_421 

21 Contractar el subministrament i col·locació de porta corredissa per independitzar sala reunions de 

l’oficina de turisme expt. 2021_2307 

22 Contractar els serveis de manteniment de programes de pressupostos, certificació i seguiment econòmic i 

bancs de preus expt. 2021_2314 

23 Contractar els serveis de pintat de reixa de l’entrada de l’escola Montcau expt. 2021_2474 

24 Aprovar la quota anual a l’Associació Catalana de Municipis 2022  expt. 2022_441 

25 Aprovar la subvenció al Centre Cultural de Can Cartró per la festa major 2021 expt. 2021_2258 

26 Contractar els serveis de taller de cuina d’aprofitament per la festa del medi ambient 2022  expt. 

2022_426 

27 Aprovar la quota anual a l’ Associacio municipis porta a porta expt. 2022_444 

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació d’elevador interior en l’habitatge existent al 

carrer dels Casots, num.12  del nucli dels Casots expt. 2022_139 

29 Contractar actuació musical a l’acte de restitució jurídica víctimes franquisme del 3 d’abril de 2022 expt. 

2022_329 

30 Atorgar ajut a la Sra. O.G.P. dins la convocatòria d'ajuts per a pal·liar crisi econòmica provocada pel 

Covid-19 en el comerç i la restauració 

31 Contractar els serveis de poda de manteniment dels plataners de Sant Pau expt. 2022_426 

32 Contractar serveis de reparació del Nissan Terrano 6217DSW expt. 2022_284 

33 Acceptar el permís de reserva de la via pública per col·locar un contenidor de runa davant  l’Avinguda 

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

34 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació de desguàs existent al carrer del Castell, num. 

14 de la Urb. Can Rossell exp. 2022_62 

Sobrevinguts: 

S1 Contractar el subministrament de material de jardineria per a les llars municipals de Subirats expt. 

2022_351 

S2 Renovació assegurança de responsabilitat civil de càrrecs electes i personal de l’ajuntament expt. 

2022_488 

S3 Renovació assegurança vehicle Nissan Terrano ii 2.7 matrícula 6217DSW expt.2022_487 

S4 Contractar serveis de substitució de sistema d’àudio del consultori d’Ordal 2022  expt. 2022_498 
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