
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 16 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 9 de març de 2022 

02 Aprovar inicialment el projecte de reforma i ampliació de l’Ajuntament de Subirats per allotjar l’espai 

Esperanto de Subirats expt. 2022_520 

03 Aprovar realitzar la tercera edició de la Cursa de les dones de Subirats, el proper diumenge 27 de 

març al nucli urbà de Can Rossell expt. 2022_457 

04 Aprovar la devolució de l’import ingressat en concepte de participació al tast impartit per Caram 

Caram cancel·lat a causa de les mesures Covid-19 expt. 2021_2330 

05 Contractar les obres del desplaçament de línies elèctriques aèries de l’enllumenat públic a la 

Travessera de Can Cartró expt. 2022_533 

06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de formació de cobert exterior i instal·lació de plaques 

fotovoltaiques ubicat al carrer Circumval·lació del riu Anoia, num. 1 del Polígon industrial Can Bosc 

d’Anoia expt 2022_220 

07 Contractar serveis de passejada etnobotànica i tastet silvestre per la festa del Medi Ambient 2022  

expt. 2022_523 

08 Contractar el subministrament i instal·lació de suport pel marcador electrònic del camp de futbol de 

gespa municipal de Can Cartró  expt. 2022_376 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’arranjament interior d’establiment existent al carrer Dr. 

Zamenhof, num. 3 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_218 

10 Contractar el servei d’autocar per desplaçament d’alumnes de la ZER Subirats a masia de Can Comas 

expt. 2022_406 

11 Contractar el servei d’autocar per realitzar desplaçament al parc del corredor del Montnegre, pel quart 

taller de marxa nòrdica per gent gran expt. 2022_464 

12 Autoritzar la utilització del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal a la U.E. Subirats per l’organització d’un 

campus de futbol per setmana santa  expt. 2022_457 

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

al carrer Romaní,  num. 8 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_216 

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

al carrer de les Moreres,  num. 34 de la Urb. Casablanca expt. 2022_217 

15 Aprovar l’ adhesió a l’acord marc de subministrament de sistemes de videoactes, equips de gravació i 

transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya  expt.2021_1394 

16 Contractar servei de treballs topografia Urbanització Casablanca Oest expt. 2022_503 

17 Contractar serveis de treballs topografia Urbanització Muntanya Rodona expt.2022_502 

18 Contractar les obres de reparació i millora de 7 camins municipals del t.m. Subirats expt. 2022_451 



19 Concedir llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamliar aïllat i piscina  al carrer del Pau Aixelà, 

11 del nucli d’Ordal  expt. 2021_1546 

20 Aprovar la indemnització per obres a l’arrendatari de l’edifici ubicat al carrer Can Batista 2  expt. 

2021_1343 

21 Acceptar la revisió de preus del servei municipal de recollida de residus expt. 2022_20 

22 Contractar el subministrament de 1500 l gasoil de calefacció tipus C per a 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_349 

23 Aprovar les liquidacions provisionals de les CCEE de les obres corresponents a la separata d’enllumenat 

públic del projecte de modernització de polígons, per a la instal·lació de nous bàculs d’il·luminació i conduccions 

elèctriques de l’enllumenat públic, al polígon industrial Can Bas expt. 2022_509 

24 Aprovar les liquidacions provisionals de les CCEE de les obres corresponents a la substitució de llums a l’ 

enllumenat públic al Polígon industrial Can Bas  expt. 2022_513 

25 Contractar el subministrament de material de protecció del sistema de reg del camp de futbol de Sant 

Pau d’Ordal expt. 2022_391 

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

al carrer de la Figuera, num. 7 de la Urb. Casablanca expt. 2022_170 

27 Aprovar la recàrrega de la targeta moneder mes de març S.L.V. 2022 expt. 2021_2516 

28 Contractar serveis de disseny i subministrament cartells de videovigilància expt. 2022_103 

29 Rectificar l’import del pagament de les quotes corresponents a l’any 2022 de la Mancomunitat 

Penedes-Garraf expt. 2021_2487 

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

al carrer Joan Casanovas Maristany, num. 18-20 del Polígon Industrial Can Bas  expt. 2022_192 

31 Arrendar, de forma directa, una part del local ubicat a la Plaça de Subirats, 4 de Sant Pau d’Ordal expt. 

2022_248 

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

al carrer Nou, num. 9 A del nucli de Can Cartró  expt. 2022_189 

33 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació de tancaments de buits exteriors de nau existent 

al carrer Joan Casanovas Maristany,  num. 3  del Polígon Industrial Can Bas  expt. 2022_155 

34 Contractar l’ assegurança d’ accidents col·lectius per l’ ADF i el CESUB expt. 2022_432 (AQUEST PUNT 

DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

35 Concedir un ajut puntual a la SRA. M.L.S. expt. 2022_504 

 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar l’acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball, conveni de pràctiques no 

remunerades de l’alumna L.P.M. a la llar d’infants l’esquirol de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_598 

S2 Aprovar l’acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball, conveni de pràctiques no 

remunerades de l’alumna D.R.R. a la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal expt.2022_599 



 

S3 Contractar el servei d’educadora per a cobrir puntualment i en cas d’urgència a les llars d'infants  

expt.2022_597 

                                                                ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


