
 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 23 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 16 de febrer de 2022 

02 Contractar el subministrament i instal·lació de xarxes de protecció per a la substitució de les existents 

a la pista poliesportiva d’Ordal  expt. 2022_122 

03 Concedir llicència d’obres de reparació parcial de coberta de la masia de Ca l’Artigues a prop de Sant 

Pere de Lavern  expt. 2021_2491 

04 Aprovar la quota anual d’ AMTU expt.2022_200 

05 Contractar actuació 31a roda de teatre amateur expt. 2021_1891 

06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de piscina en l’habitatge existent al carrer dels 

Pins, num. 9 de la Urbanització Can Rossell expt.2021_2565 

07 Contractar els serveis de prevenció riscos laborals i medicina treball expt.2022_310 

08 Contractar tallers per a famílies online  expt. 2021_347 

09 Contractar els serveis de reparació d’ armari i suport càmera al Polígon Can Bas expt. 2022_355 

10 Contractar el subministrament material festa de la natura 19/03/2022 expt.2022_149 

11Contractar el subministrament de gasolina i oli per a abastiment de les eines mecàniques de la brigada 

expt. 2022_176 

12 Contractar el subministrament de petit material / compres ocasionals sense pressupost previ per a la 

brigada municipal expt. 2022_173 

13 Registrar l'activitat d’escola d’educació preprimària i primària ubicada a Pas de Piles expt. 2021_1994 

14 Contractar el subministrament de tòners per a serveis socials i les llars d’infants i paper per a les 

oficines  expt. 2022_328 

15 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de taller mecànic de reparació d’automòbils ubicada a la 

Ctra. BV-2428, km.2 de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_82 

16 Aprovar la recàrrega de targetes moneder març 2022 expt. 2021_2516 

17 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de turisme rural ubicada a Can Vidal de la Costa, s/n expt. 

2022_194 

 

Sobrevinguts:  

S1 Nomenar com a nova cordinadora de la llar d’infants de Lavern a la Sra. A.M.A.  expt. 2021_1389 

S2 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumne M.C.M. a la llar d’infants municipal de Sant Pau d’Ordal per 

al curs 2021-2022  expt .2021_399 

S3 Contractar els serveis de desembussos de clavegueram expt. 2022_141      

                                                                

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



 

 

 

 

 

 

 

 


