
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 30 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 23 de març de 2022 

02 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumne A.M.L. a la llar d’infants municipal de Sant Pau d’Ordal 

per al curs 2021-2022  expt. 2022_679  

03 Requeriment de retirada de pi perillós a la Urb. Casablanca  expt. 2022_379 

04 Aprovar la concessió de subvenció a les entitats esportives d’ esport col·lectiu i continuades de 

Subirats per al 2022   expt. 2021_2441 

05 Contractar el servei del taller de pares i mares per a l’escola Sant Jordi  expt. 2022_353 

06 Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mèrits del procés selectiu per a la contractació de 

persones aturades dins els plans d’ocupació de l’ajuntament de Subirats per a l’any 2022 expt. 2022_558 

07 Concedir ajut social per la compra d’ulleres al treballador municipal J.N.F. expt. 2022_669 

08 Contractar els serveis d’adjudicació del manteniment de les franges contra incendis de la 

Urbanització Can Rossell i la Guàrdia expt. 2022_640 

09 Contractar els serveis d’ adjudicació de la direcció de l’obra dels treballs de manteniment de la franja 

contra incendis de la Urb. Can Rossell i la Guàrdia  expt. 2022_658 

10 Iniciar l’ expedient de concessió, en règim de publicitat i lliure concurrència, de les autoritacions per 

ocupar una parada en el Mercat del Préssec d’ Ordal  expt. 2021_701 

11 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a l’Associació Excursionista de Sant Pau  expt. 

2022_593 

12 Contractar els serveis de tast-maridatge per la festa del medi ambient 2022 expt. 2022_666 

13 Aprovar la col·laboració econòmica amb al Consell Esportiu de l’Alt Penedès per a fer front a 

l’esquiada jove del 2022 realitzada el 28 de febrer expt. 2022_573 

14 Aprovar efectuar l’ aportació econòmica al Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola pel congrés d’Art, 

paisatge vitivinícola i enoturisme del 2022 expt. 2022_584 

15 Concedir ajut social per la compra d’ulleres a la treballadora municipal D.C.S. expt. 2022_650 

16 Concedir llicència d’obres per a la formació recinte interior per a ubicar-hi el laboratori i una sala de 

tast en el celler d’elaboració de vins d’ Albet i Noya, S.L., expt. 2021_1578 

17 Concedir llicència d’ obres per a la construcció de dues pèrgoles metàl.liques davant del celler 

Ventura Soler expt. 2022_576 

18 Aprovar ajut i modificació de tarifa de la llar d’infants municipal per a la família S.L.V. expt. 2022_655 

19 Autoritzar la realització d’una cercavila per la festa major de Can Cartró expt. 2022_489 

20 Acceptar la cessió de domini gratuïta de la porció de 4.000 m2 de la finca registral num. 3525 expt. 

2022_161 

21 Concedir un ajut puntual a la SRA. R.R. expt. 2022_656 

22 Aprovar atorgar una bestreta per la festa major de Can Rossell expt. 2022_532 



 

Sobrevinguts: 

 

S1 Contractar el subministrament de 4 palets de sal per tasques preventives contra la formació de gel als 

carrers i camins del municipi exp. 2022_150 

S2 Contractar el subministrament i col·locació de sis escaires d’acer fixats al dipòsit de formigó per a 

l’apuntalament de la coberta del l’estació de bombeig d’els casots exp.2020_552 

S3 Contractar d’emergència reparació danys produïts esllavissada al talús entre l’accés a l’àrea d’aparcament i 

el carrer camí del bosquet de sant pau d’ordal exp. 2022_697 
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