
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 13 D’ABRIL 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 6 d’ abril de 2022 

02 Concedir llicència de divisió horitzontal d’una edificació existent amb ús d’habitatge ubicada al carrer 

de la Font num. 31  del nuci de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_344 

03 Contractar l’ espectacle Absenta pel dia 24 abril a l’ Ateneu Ordalenc expt.2022__817 

04 Desestimar el recurs de reposició contra la imposició i  ordenació de les contribucions especials de 

les obres  de substitució de l’ enllumenat públic al Pol. Ind. Can Bas expt. 2021_1510 (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

05 Desestimar el recurs de reposició contra imposició i ordenació de les contribucions especials obres  

separata enllumenat públic modernització Pol. Ind. Can Cas expt. 2021_1509 (AQUEST PUNT DE 

L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució del  tancament perimetral existent al carrer 

Comte de Lavern,  num. 51 bis del nucli de Lavern  expt. 2022_323 

07 Contractar l’obra de millora de pavimentació amb mescla asfàltica dels laterals de la Plaça del Cafè 

de Lavern  expt. 2022_806 

08 Contractar l’obra de formació d’embornals de desguàs laterals de la Plaça del Cafè del poble de 

Lavern  expt. 2022_807 

09 Rectificar l’error material del punt num. 26 de la Junta Govern Local de data 16 de març de 2022 

expt. 2022_170 

10 Aprovar la quota anual PFI – PTT de la Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès expt.2022_529  

(AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

11 Aprovar la subvenció de la Comissió de Reis de Lavern 2022 expt. 2022_562 

12 Contractar ambulància pel correfoc de la festa major de Can Rossell any 2022 expt. 2022_780 

13 Acceptar les subvencions del fons de prestació de l’exercici 2022 atorgades per la Diputació de 

Barcelona expt. 2022_225 

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

existent a l’Avinguda dels Països Catalans, num.15  del nucli de Lavern expt. 2022_403 

15 Contractar roses pel dia de Sant Jordi de any 2022  expt 2022_736 

16 Aprovar contractar el servei de renovació de domini i hosting Subirats.cat   expt. 2022_678 

17 Contractar els serveis de verificació anual dels parallamps de l’escola Montcau, ajuntament de 

Subirats i llar d’infants l’Esquirol expt. 2022_522 

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

existent al carrer  Sant SadurnÍ,  num.24  de la Urbanització Casablanca expt. 2022_404 

19 Aprovar la quota anual de la Federació de Municipis de Catalunya expt.2022_677 

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



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_2370 

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

24 Contractar assegurança d’accidents col·lectius ADF Subirats expt. 2022_432 

25 Aprovar les bases i la convocatòria d’ ajuts per material, llibres i sortides pel curs 2022-2023 

expt.2022_711 

26 Aprovar les bases i la convocatòria d’ ajuts per pràctica esportiva temporada 2022-2023  expt. 

2022_712 

27 Aprovar les bases i la convocatòria d’ ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques any 2022 

expt.2022_713 

28 Contractar la cobla Baix Llobregat per l’ aplec del Castell de Subirats  expt. 2022_394 

 

Sobrevinguts: 

S1 Contractació de servei de seguretat anual pel web municipal  expt. 2022_723 

S2 Contractar subministrament de tinta per l’oficina de turisme i el despatx dels arquitectes. expt. 

2022_799 

S3 Contractar subministrament de senyalització per incorporació a la travessera de la carretera BV 2428 des 

del carrer Comte de Lavern expt. 2022_825 

S4 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder pel mes de maig 2022 expt. 2021_2516. 

S5 Concedir un ajut puntual al Sr. A.LL.G. expt. 2022_849 

S6 Contractar subministrament d’aspirador per tasques de manteniment expt. 2022_186 

S7Contractar el servei d’actuació musical infantil per la diada de Sant Jordi a Casablanca  expt. 2022_866 

   S8 Concedir ajut puntual a la SRA. I.B. expt. 2022_876 
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