
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2022 

 

 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 30 de novembre de 2022 

02 Contractar el subministrament dels lots nadal 2022 per al personal que presta serveis a l’ ajuntament exp. 

2022_2585 i exp. 2022_2400 

03 Adjudicació del contracte menor del sopar de Nadal 2022 de l’ajuntament de Subirats exp. 2022_2584 

04 Adjudicació del contracte menor de servei de repartiment de la revista municipal i el calendari 2023  

exp.2022_2580 

05 Adjudicació del contracte menor d’ atenció psicològica a les famílies  exp. 2022_2352 

06 Adjudicació del contracte menor de servei d impressió de la nadala exp. 2022_2555 

07 Adjudicació del contracte menor de subministrament de material didàctic per les llars d infants municipals  

exp. 2022_2547 

08 Aprovar concessió subvenció nominativa AMPA escola Subirats de Lavern exp.2022_2509 

09 Contractar el subministrament de dues plaques obsequi per jubilació exp. 2022_2583 

10 Aprovar els ajuts d’ arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a persones grans i discapacitats 

per l any 2022 exp.2022_713 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

11 Adjudicació del contracte menor de subministrament de medalles per als diferents actes esportius de la 

F.M. de Ca l’Avi  exp. 2022_2450 

12 Adjudicació del contracte menor de servei de presentació del diagnòstic i pla d’actuació de l’esport local 

amb perspectiva de gènere de Subirats  exp. 2022_2447 

13 Autoritzar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor del SR. F.O.E. exp.2022_2481 

14 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa al Centre d’Estudis de Subirats - CESUB exp. 2022_2544 

15 Concedir llicència d’obres per a la construcció d’una nova línia de mitja tensió (edistribucion) Pol. Noia 

Lavernó tm de Subirats exp. 2022_2347 

16 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució del terra d’entrada i arrebossar paret de l’habitatge 

existent al carrer Can Rossell, 9 del nucli de Can Rossell  exp. 2022_2250 

17 Adjudicació del contracte menor de serveis de sega herbes del municipi de Subirats exp.  2022_2428 

18 Adjudicació del contracte menor de subministrament de plantes per la plaça Subirats de St Pau d’Ordal 

exp. 2022_2524 

19 Adjudicació del contracte menor de serveis de manteniment informàtic pack hores exp. 2022_2475 

20 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa a la Urbanització Can Rossell per la festa major 2022 exp. 

2022_2072 

21 Adjudicació del contracte menor de serveis de lloguer de 2 jornades amb camió elevador i 6 jornades amb 

pick up elevador instal·lació enllumenat de nadal exp. 2022_2439 

22 Aprovar el canvi de titularitat del nínxol 18 a favor de J.R.G. exp. 2022_2543 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL 

DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 



 

23 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques habitatge existent carrer 

Can rossell 15 del nucli de Can Rossell exp. 2022_2329 

24 Aprovar la modificació per errada material del contracte de xerrada LGTBIQ+ per gent gran exp. 2022_1940 

25 Aprovar la subvenció nominativa a l’ Agrupació folklòrica d’ Ordal exp. 2022_2275 

26Aprovar la subvenció nominativa al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’ Avi per la festa major exp. 2022_2146 

27 Iniciar expedient projecte actuació específica us i obres provisionals per la instal·lació àrea d’ autocaravanes 

a Can Cartró exp. 2022_2319 

28 Adjudicació del contracte menor de serveis de formació de taulell a la llar d’infants els Cargols exp. 

2022_2001 

 

Sobrevinguts: 

S1 Adjudicació del contracte menor de subministrament elèctric per l’ascensor d’Ordal exp. núm. 

2022_2612 

S2 Aprovar la certificació segona de les obres contingudes en el “Projecte constructiu fase 1 - Reforma 

de l’ajuntament per allotjar l’espai Esperanto de Subirats” exp. 2022_1587 

S3 Aprovar la certificació segona de les obres de rehabilitació de l’habitatge municipal per habitatge 

social a Can Batista exp. 2022_1032 
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