
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 16 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 9 de febrer de 2022 

02 Acceptar la justificació de la subvenció concedida a l’entitat ADF Subirats expt. 2021_2555 

03 Adjudicar el contracte de les obres per a la rehabilitació estructural del Centre Cultural i Recreatiu de 

Can Cartró expt. 2021_1494 

04 Aprovar la subvenció al Patronat Familiar de Subirats dels Casots corresponent a l’ any 2021 expt. 

2021_0600 

05 Assabentar de la comunicació relativa a la modificació no substancial de l’activitat d’ atenció residencial 

a infants i joves tutelats per la Generalitat expt. 2022_89 

06 Contractar les obres de formació de banc d’obra en zona de descans al nucli de Lavern expt. 2022_154 

07 Acceptar la liquidació de les taxes de depuradora del 4r trimestre de 2021 expt. 2022_251 

08 Acceptar la liquidació de les taxes de clavegueram del 4r trimestre de 2021 expt. 2022_251 

09 Aprovar la liquidació del fons de reposició del 4r trimestre de 2021 de la gestió del servei d'aigua expt. 

2022_226 

10 Aprovar la targeta d’ aparcament a favor de M.R.F. expt. 2022_275 

11 Contractar obres de condicionament del drenatge d’un torrent al nucli dels Casots expt. 2021_65 

12 Contractar el subministrament d'arbrat per al nucli de Can Cartró expt. 2022_285 

13 Concedir llicència d’obres de realització de conducció soterrada que travessa el camí de Savall i la 

Bardera expt. 2021_2461 

14 Concedir llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer de la Creu, num. 23 del 

nucli d’ Ordal   expt. 2021_2553 

15 Contractar els serveis de tasques de preparació de terreny i plantació de noguers al polígon de Can 

Bosc expt.2022_271 

16 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a la Fundació privada per la lluita contra l’esclerosi 

múltiple expt.2022_260 

17 Contractar el subministrament de combustible per als vehicles de la brigada, dipòsit de 3000l, expt. 

2022_148 

18 Contractar els serveis de redacció d’ informe tècnic declaració (BCIL) capella maternitat de la Mare de 

Deu dels Casots  expt. 2022_232 

19 Contractar el servei d’assistència pel semàfor de Cantallops expt. 2021_2422 

20 Contractar autocar per realitzar desplaçament pel tercer taller de marxa nòrdica, de Lavern al Castell 

de Subirats expt. 2022_211 



 

 

21 Contractar el subministrament de 1500 l gasoil de calefacció tipus C per l’escola Subirats de Lavern, 

l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal i la llar d’infants l’ Esquirol de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_278 

22 Contractar borsa hores servei educadora llars infants  expt.2022_236 

23 Aprovar el retorn de fiança dipositada del permís d’obres d’enderroc d’ edificació entre mitgeres 

existent al carrer del Sol, 36 del nucli d’Ordal expt. 2021_1577 

24 Aprovar la segregació de les finques 3525 i 2188 del projecte d’actuació específica per a canvi d’ús d’uns 

terrenys situats a prop del nucli de Sant Pau d’Ordal i adquisició directa de terrenys expt. 2022_161 

25 Contractar els serveis de suport i control de les obres contemplades a la separata del projecte 

d’urbanització de la Muntanya Rodona expt. 2022_205 

26 Contractar el subministrament d’una safata per posar el teclat i el ratolí per al pc de ciutadania expt. 

2022_246 

27 Acceptar la baixa de l’ alumne H.B.B. llar d’infants Sant Pau d’Ordal curs 2021-2022 expt.2021_478 

28 Contractar el servei de maquetació i correcció de la revista municipal per l’any 2022  expt. 2022_101 

29 Contractar el servei d’impressió de la revista municipal Tot Subirats per a l’any 2022 expt. 2022_102 

30 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de millores de façana i ocupació de la via pública  en l’habitatge 

existent al carrer de Can Rossell,  num. 1  del nucli de Can Rossell expt. 2021_2543 

31 Autoritzar canvi titularitat nínxol numero 195 a favor de T.S.A. expt. 2022_238 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar la borsa de treball de guies/informadors/es turístics/ques per a l’Ajuntament de Subirats  expt. 

2021_2170 

S2 Contractar guia/informador turístic de l’Ajuntament de Subirats expt. 2021_2170 

S3 Contractar el servei anual de garantia del servidor amb HP expt. 2022_206 

S4 Contractar subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ, bàsicament 

relacionat amb les instal·lacions que du a terme la brigada municipal expt. 2022_172 
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