
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 27 D’ABRIL 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 13 d’ abril de 2022 

02 Aprovar l’ expedient de licitació per a l'adquisició onerosa d'una porció de terreny de 352 m2 per a destinar-

la a camí d'accés a espai de lleure de Sant Pau d'Ordal expt. 2022_468 

03 Esmenar la contractació musical de l’acte víctimes del franquisme del dia 3 d’ abril expt. 2022_329 

04 Aprovar l’expedient de contractació i l’inici de la licitació de les obres contingudes en el “Projecte 

constructiu de millora de l’aparcament de la travessera urbana de Sant Pau d’Ordal” exp. 2022_842 

05 Aprovar la quota anual PFI – PTT Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès expt. 2022_529   

06 Contractar servei tasques d’arranjament del parc de la Inmaculada d’ Ordal expt. 2022_663 

07 Contractar el subministrament d’ estris pel menjador de la llar d’infants Els Pardals d’ Ordal expt. 2022_822 

08 Autoritzar la renovació de l’ocupació de la via pública d’una terrassa interior i exterior amb taules i cadires 

al Centre Agrícola de Sant Pau d’ Ordal expt. 2022_575 

09 Contractar el subministrament de llums per encastar a l’entrada del nucli de Can Cartró expt. 2022_304 

10 Contractar les actuacions i els serveis de so, il·luminació, piano i disseny del 19è Festival Música a les Vinyes  

expt. 2022_578 

11 Concedir la llicència d’obres per la instal·lació de 159 panells solars fotovoltaics per autoconsum a la coberta 

del celler situat a prop del nucli dels Casots expt. 2022_727 

12 Concedir llicència d’obres per a la reforma interior de celler per a la creació d’enoteca al celler situat al nucli 

dels Casots expt. 2022_792 

13 Contractar el servei de sega d’herbes de camins del municipi de subirats exp. 2022_891_20042022 

14 Contractar el subministrament de trofeus i medalles per la festa major de Can Cartró  expt. 2022_809 

15 Contractar el servei de reparació de les xarxes laterals de la pista d’Ordal expt. 2022_788 

16 Contractar el subministrament de lots de flors i altres serveis pel Subirats en Flor expt. 2022_580 

17 Contractar el subministrament d’arbrat per diferents punts del municipi expt. 2022_871 

18 Contractar el servei de sega d’herbes als nuclis del municipi de Subirats expt. 2022_884 

19 Contractar el servei de sega d’herbes de camins i zones verdes del municipi de Subirats expt. 2022_821 

20 Assabentar i registrar la modificació no substancial de l’activitat de nova zona de restauració del celler d’ 

elaboració de vins i cava a nom de Sabaté i Coca, SA expt 2020_10308 

21 Iniciar expedient sancionador per abocament descontrolat de residus expt. 2022_708 

22 Aprovar l’exempció del lloguer a la SRA. R.C.P. expt. 2022_869 

23 Iniciar expedient sancionador per abocament descontrolat de residus expt. 2022_692 

24 Iniciar expedient sancionador per abocament descontrolat de residus expt. 2022_689 

25 Iniciar expedient sancionador per abocament descontrolat de residus expt. 2022_691 

26 Iniciar expedient sancionador per abocament descontrolat de residus expt. 2022_690 

27 Iniciar expedient sancionador per abocament descontrolat de residus expt. 2021_2463 



28 Iniciar expedient sancionador per abocament descontrolat de residus expt. 2022_113 

29 Contractar el subministrament de nevera per office de l’ajuntament de Subirats  expt. 2022_625 

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

relacionat amb instal·lacions expt. 2022_696 

31 Contractar serveis de desembús i detecció d’arqueta esfondrada da la xarxa de sanejament de l’escola Sant 

Jordi de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_564 

32 Aprovar el requeriment de poda de pi perillós al polígon Can Bas expt. 2022_589 

 

Sobrevinguts: 

S1 Sol.licitud recurs tecnic suport continuïtat assumpció figura delegat de protecció de dades expt. 

2022_937 

S2 Aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts per a transport a centre de dia, hospital de dia i centre de dia 

de salut mental per al 2022 expt.2022_905 

S3 Aprovar l’oferta de places lliures a les llars d’infants de Subirats pel curs 2022-2023  expt.2022_445 
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