
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 26 DE GENER 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 19 de gener de 2022  

02 Anul.lar la contractació de la redacció de la modificació de la delimitació del Polígon d’Actuació 

Urbanística PAU-5 equipaments d’Ordal expt. 2021_812 

03 Contractar el servei de reparació del terminal de fitxatges de l’ajuntament  expt. 138_2022  

04 Donar compte de l’informe emès per l’enginyer municipal, en data 19 de gener de 2022, vers l'ampliació 

horària per la FM de Sant Pau d'Ordal al Centre de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_109  

05 Requerir justificació licitador contracte del servei de dinamització de la gent gran de Subirats expt. 

2021_2342 

06 Contractar els serveis de redacció del projecte de sistema fotovoltaic comunitari CEIP Montcau i Zona 

Esportiva Ordal  expt. 2022_110 

07 Contractar el servei de muntatge i transport dels instruments dels bucs d’assaig i el subministrament 

d’una catifa  expt. 2022_129 

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

al carrer Digna Ferrer, num. 32 de la Urb. Casablanca  expt. 2021_2566  

09 Aprovar el retorn de l’ import de tres dies quota desembre 2021 llars municipals  expt. 2022_79  

10 Concedir llicència d’obres de rehabilitació d’edifici i divisió horitzontal en cinc habitatges amb garatge 

ubicada al carrer Antoni Casanovas, 16 del nucli de Lavern  expt. 2021_1094 

11 Contractar borsa d’ hores per servei d’ urgència d’ educadora llars infants  expt. 2022_81  

12 Contractar el subministrament d’un office anual per al portàtil de la sala de juntes expt. 2022_87 

13 Contractar els serveis de redacció del projecte bàsic de rehabilitació integral de la capella de la 

maternitat de la Mare de Déu dels Casots expt. 2022_72 

14 Contractar el subministrament de material necessari per instal·lar enllumenat d’emergència per local 

de la brigada i per sistema d’endolls de la llar els Cargols de Lavern expt. 2022_19  

15 Contractar els serveis de tractaments i pla d’ autocontrol per la prevenció de la legionel·losi en les 

instal·lacions municipals expt_2021_2294_19012022 

16 Contractar l’obra d’acondicionament d’un aparcament per a vehicles a Can Batista expt. 2022_44  

17 Aprovar la targeta d’aparcament per persones amb discapacitat I.M.M. expt.2022_02  

18 Contractar el subministrament de senyal de prohibició d’accés per camions per entrada de Can Rossell 

expt. 2021_1992 

19 Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació de diferents serveis en 

matèria de joventut per al 2022  expt. 2021_2408  

20 Contractar el servei d’autocar per realitzar desplaçament al parc natural de Collserola   expt. 2022_40     



 

 

21 Conntractar serveis de retirada de palets vorades i blocs de pedra del solar darrera del consultori de Lavern 

exp_2021_1985 

22 Aprovar el retorn de l’import ingressat per la sortida anul.lada de Subigran per causa de la Covid-19 

expt. 2022_97  

23 Acceptar la liquidació del cànon corresponent al quart trimestre de 2021 per part de la Pedrera d’Ordal 

S.L. expt. 2022_92 

24 Contractar el subministrament i instal·lació de l’equip complert regulador del semàfor de Cantallops 

expt. 2021_2422 

25 Contractar els serveis de desembussos de clavegueram expt. 2021_1922 

26 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder pel mes de febrer 2022 expt. 2021_2516  

27 Contractar el subministrament de material informàtic no inventariable  expt. 2022_33 

28 Contractar el subministrament de material d’oficina divers  expt. 2021_32  

29 Contractar un pack d’hores per al servei de manteniment informàtic expt. 2022_54  

30 Contractar el subministrament de petit material / compres o reparacions ocasionals sense pressupost 

previ expt. 2021_2424 

 

Sobrevingut: 

S01 Aprovar la sol·licitud de baixa de l’alumne D.P.V. de la llar d’infants municipal l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal 

curs 2021_2022 expt. 2021_979 

S02 Aprovar la taxa del Consell Audiovisual de Catalunya corresponent a l’any 2021 per l’emissora de ràdio 

municipal, Penedès fm Subirats expt. 100_2022 

S03 Contractar el servei de correus postal per a l’any 2022  expt.2021_2233  
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