
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 16 de novembre de 2022 

02 Adjudicació del contracte menor de serveis de transport de 70 barriques per la fira Subirats Tasta'l 2022 exp. 

2022_2306 

03 Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via publica d’una atracció de llits elàstics volador infantil 

chiqui park i puching a la festa major de Sant Pau d’Ordal exp. 2022_2251 

04 Autoritzar el pas de la 58a. marxa d'orientació i regularitat del Campionat de Catalunya de Marxes tècniques 

regulades el diumenge 27/11/2022 pel terme de Subirats exp. 2022_2378 

05 Acceptar la comunicació prèvia de reparació, pintat de façana i ocupació de la via pública de  l’habitatge 

existent al carrer Lledoner, num.18 de la Urb. Casablanca exp. 2022_2104 

06 Adjudicacio del contracte menor de subministrament i col·locació de parrilla de cremador i canvi de sonda 

per la caldera de biomassa  del sistema de calefacció de l’escola Montcau exp. 2022_2420 

07 Acceptar matrícula alumne A.C.Z. llar infants Lavern curs 2022-2023  exp.2022_2460 

08 Adjudicació contracte menor subministrament càmera videovigilància i altaveus llar infants exp.2022_2459 

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

carrer de les Flors, num. 15 del nucli de Can Cartró exp. 2022_2184  

10 Adjudicació del contracte menor de subministrament de roba i calçat per operaris de la brigada municipal i 

del pla d’ocupació exp. 2022_2316 

11 Autoritzar targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de la SRA. J.M.LL. exp.2022_2243 

 

   Sobrevinguts: 

S1 Adjudicació del contracte menor mixt d’impressió i subministrament de cartells i lones dels expositors  

exp 2022_2495  

S2 Adjudicació del contracte menor de subministrament pel 25n. exp 2022_2427 

S3 Adjudicació del contracte menor de subministrament tast autoritats, Subirats Tasta’l exp. 2022_2519 

i 2022_2520 

S4 Modificació del contracte menor de subministrament de decoració pel Tasta’l exp._2133 

S5 Ratificar l’acord aprovat en data 9 de novembre de 2022 per la mesa de negociació de matèries comunes 

i condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'ajuntament de Subirats, pel qual s’aproven els 

criteris generals dels processos d’estabilització dels empleats públics de l’ajuntament  

S6 Adjudicació del contracte menor de serveis de formació presencial de prevenció de riscos laborals 

dirigida a la brigada municipal exp. núm. 2022_2361 

S7 Aprovar contractar un dipòsit bancari a l’entitat financera Banc de Sabadell, a curt termini, per import de 

400.000€ - exp. 2022_2522 



S8 Adjudicació del contracte menor de subministrament de 6 punts d’enllumenat amb columnes i 

llumeneres fotovoltaiques a la Urbanització Casablanca exp.2022_2528 
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