
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 23 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 16 de març de 2022 

02 Aprovar conveni CCAP financament vehicle Ampert expt.2022_48 

03 Aprovar la contractació d’ un taller de llenguatge inclusiu expt. 2022_458 

04 Contractar el servei de coordinació de seguretat i salut de les obres d’ abastament d’aigua potable 

al dipòsit de Torreramona des del dipòsit dels Casots i nomenament de director d’obres expt. 2022_613 

05 Contractar el subministrament de material d’oficina  expt. 2022_592 

06 Contractar el subministrament d’escultures pels premis Castell de Subirats expt. 2022_591 (AQUEST 

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

07 Aprovar la segregació d’una porció de terreny de 41,91 m2 de la finca registral 4537 del projecte per 

a la instal·lació d’un ascensor exterior a la passarel·la d’Ordal expt. 2021_584 

08 Aprovar la subvenció pel grup teatre La companyia es grata de Can Rossell expt. 2022_377 

09 Contractar els serveis de substitució d’òptiques vandalitzades verda i vermella del semàfor de Sant 

Pau d’Ordal expt. 2022_347 

10 Contractar els serveis d’ actualització de pressupost i modificació del projecte executiu de les noves 

piscines municipals d’ Ordal i del projecte de formació de plataforma de contenció de noves piscines 

expt. 2022_594 

11 Aprovar l’adhesió a la campanya del Consell Comarcal de l’Alt Penedès “L’esport té tots els colors” i 

contractar el subministrament del roll-up de difusió de la campanya expt. 2022_334 

12 Autoritzar la realització de la cursa Subirun pel diumenge 3 d’abril, com a treball de final de curs dels 

alumnes de l’IES Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès  expt. 2022_515 

13 Contractar el servei d’instal·lació de punts de videovigilància per al control d’abocaments indeguts i 

subministrament de càmeres simulades  expt. 2022_548 

14 Concedir llicència per a la tinença de gossos perillosos expt. 2021_2277 

15 Contractar els serveis de redacció del plec tècnic del servei de recollida de residus i de neteja viària 

de Subirats expt. 2022_543 

16 Concedir llicència d’obres per l’acabament de les obres de reforma i canvi d’us parcial d’edifici entre 

mitgeres  ubicat  al carrer Transformador, 2 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_223 

17 Aprovar efectuar l’ aportació econòmica de l’exercici de 2022 al Consorci de Promoció Turística del 

Penedès expt. 2022_459 

18 Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de fons de prestació del catàleg de 2022 

19 Contractar els serveis de didaltruck per la festa del medi ambient 2022 exp. 2022_577 

20 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder del mes d’ abril de 2022 expt.2021_2516 

21 Aprovar la contractació a Caram Caram de subministrament de tres cistelles_obsequi per l’acte de 3 

d’abril expt. 2022_561 



22 Aprovar prèviament l’expedient de llicència d’obres per a la legalització de la infraestructura de 

telecomunicacions existent al polígon 41, parcel.la 6 expt. 2020_10264 

23 Contractar els serveis de realització de moviment de terres per descobrir la instal·lació de 

clavegueram enrunada de l’ escola Sant Jordi  expt. 2022_449 

24 Contractar el servei de serralleria i tala d’arbres de l’accés a la zona de treball al camp de futbol de 

Sant Pau d’Ordal expt. 2022_544 

25 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiment interior i obertura de finestra  en l’habitatge 

existent al carrer Farigola, num. 8 de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_318 

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

existent al carrer del Parc, num.5  del nucli d’Ordal expt. 2022_393 

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

existent al carrer del Castell, num.15 de la Urbanització Can Rossell expt. 2022_5 

28 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reconstrucció parcial de coberta en l’habitatge existent al 

carrer de la Font, num. 8 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_293 

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

existent al carrer Antoni Casanovas, num.35  el nucli de Lavern expt. 2022_243 

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

existent al carrer Nou, num. 21 del nucli d’ Ordal expt. 2022_241  

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

la Creu, num. 11 del nucli d’Ordal  expt.2022_233 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder famílies refugiats d’Ucraïna pel mes de abril 2022 expt. 

2021_2516   

S2 Contractar serveis de reparació de tractor New Holland consistent en substitució de motor expt. 2022_161 

S3 Adjudicar el contracte de les obres del projecte d’abastament del dipòsit de Torreramona des del 

dipòsit dels Casots expt. 2021_2510 

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

 

 

 

 

 

 


