
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 6 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 30 de març de 2022 

02 Aprovar les vacances del personal pel 2022  expt. 2022_734 

03 Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei d’explotació de les piscines municipals 

i del bar ubicat dins les mateixes, per la temporada d’estiu 2022 expt. 2022_319 

04 Contractar el subministrament de llibres de Sant Jordi per als infants escolaritzats de Subirats expt. 

2022_649 

05 Aprovar la sol·licitud de targetes moneder a la Diputació de Barcelona per ajuts puntuals per 

alimentació expt. 2022_737 

06 Contractar el subministrament de bolquers per obsequiar els nadons expt. 2022_709 

07 Contractar el subministrament d’una pancarta de lona publicitària per al camp de futbol de Sant Pau  

expt. 2022_639 

08 Contractar el servei de retransmissió de partits i reportatges dels clubs esportius del municipi de 

Subirats  expt. 2022_641 

09 Aprovar els serveis extraordinaris del personal de l’ajuntament realitzats el mes de març de 2022 

expt. 2022_724 

10 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de bar-restaurant Meson Suso ubicada a Ctra de Gelida 

a Sant Sadurní, km 13,5 Urb. Casablanca expt. 2022_396 

11 Aprovar concedir un ajut puntual a la SRA. A.H. expt. 2022_648 

12 Aprovar la retribució compensatòria del treballador A. C. M. expt. 2022_603 

13 Incoar expedient de disciplina urbanística per la instal·lació de casetes de fusta al polígon 60 

parcel·la 37 expt. 2022_695 

14 Aprovar la memòria descriptiva i la memòria valorada de l’obra de reforma d’instal·lacions 

d'enllumenat públic del quadre CM-021 CM-022 CM-023 D'ORDAL CM-013 el Pago i CM-011 i Cantallops 

expt. 2022_616 

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

relacionat amb instal·lacions expt. 2022_688 

16 Contractar el subministrament de pellet per abastir el sistema de calefacció de l’escola Montcau 

expt. 2022_693 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar l’expedient de contractació i l’inici de la licitació de l’obra continguda en el projecte bàsic i 

executiu per a la instal·lació d’un ascensor exterior a la passarel·la d’Ordal. exp. 2022_794 
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