
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 26 DE MAIG DE 2021 

 

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 19 de maig de 2021  

02 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat d’embotellat de vins D.O. i elaboració de cava ubicada 

al carrer de la Capella de Can Ravella 

03 Inscriure la modificació substancial per ampliació d’ activitat d’elaboració, criança i embotellat de 

vins D.O.i cava a nom de Sucesores de Rafael de Camps, SCP 

04 Contractar el subministrament de material d’oficina divers  

05 Contractar els serveis de treballs de pintura de la segona planta de l’edifici el Taller 

06 Trametre a la Mancomunitat Penedès-Garraf l’ informe municipal referent a la redacció del projecte 

de sanejament Ca l'Avi i les Tarumbes 

07 Contractar l’obra d’ actuació d’allargament de pavimentació del Camí del Castell a Can Pinya  

08 Contractar els serveis de redacció del projecte d’actuació específica implantació xarxa sanejament 

aigües residuals i instal·lacions connexes carrer dels Rocs de Lavern 

09 Contractar els serveis de redacció de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

municipal de Subirats sectors PMU-7 i SUND-7 del barri de Can Batista 

10 Aprovar una nova recàrrega de les targetes moneder per al mes de juny de 2021 

11 Aprovar l’ adhesió acord marc i contractació pòlissa danys patrimonials  

12 Aprovar l’ adhesió acord marc i contractació pòlissa RC 1001 i Vida 998 

13 Contractar la pòlissa de l’assegurança del vehicle 9093DNH  

14 Aprovar l’ arxiu de l’expedient de restabliment de la legalitat urbanística Polígon 54 parcel·la 5 Can 

Batista 

15 Aprovar la concessió de l’ ajut al comerç al Sr. O.M.R. , Ateneu Orda lenc 

16 Concedir llicència obres per obertura de rasa al Pol. Ind. Lavernó, carrer Creu Trencada, núm. 1-3 a 

nom d’ Edistribucion Redes Digitales S.L.U. 



 

 

17 Deixar sense efecte la comunicació d’ampliació de la capacitat de tinença de cavalls, i s’ordeni la 

restitució de la situació al moment previ a l’inici de l’activitat en les finques 3821 i 3424 de la 

urbanització Casablanca  

18 Contractar els serveis de feines d’adequació de la parada de bus a Can Cartró  

19 Atorgar llicència d’us privatiu del pati posterior dem l’ edifici dels habitatges socials del carrer 

Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal 

20 Contractar les obres d’arranjament de mur del carrer Romaní 2 de la Guàrdia, corresponent a les 

obres pendents de les feines d’urbanització del barri de la Guàrdia  

21 Concedir llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb garatge  situat 

al carrer del Bosc, num.21 del nucli de Lavern 

22 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’ed ifici existent  

al carrer Camí Cal Font, nums. 13-15 -17 del Polígon Industrial Lavernó  

23 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma completa de cuina en l’habitatge existent al 

carrer Mirador de Montserrat, num. 4 del nucli de Lavern 

24 Contractar els serveis de treballs de pintura de les portes de l’armari de dm per donar servei als 

boxes d’assaig a l’edifici el Taller 

25 Contractar els serveis de treballs de pintura de dues finestres de fusta del consultori de Sant Pau 

d’Ordal 

26 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de banyera per dutxa en l’habitatge existent 

al carrer Camí Torre de la Guàrdia , s/n a prop de Sant Pau d’Ordal  

27 Contractar el subministrament i la col·locació de panys a la planta 2ona de l’ edifici el Taller 

28 Contractar les obres a la canonada d’ alimentació de Can Bas i Can Batista, desplaçament de la 

canonada de subministrament al dipòsit del Polígon Can Bas, des del dipòsit de Lavern 

29 Aprovar la certificació primera, segona i última de les obres del projecte de connexió xarxa aigua 

potable entre les barriades les Tarumbes i Ca l’ Avi 

30 Contractar les obres dels treballs de construcció de reixa interceptora al carrer del Castell al nucli 

de Can Rossell 

31 Concedir llicència d’ obres per obertura i reposició de rasa de dues línies soterrades BT al carrer 

Montseny, 2 de Sant Pau d’Ordal 

32 Concedir llicència d’ obres per obertura i reposició de rasa i estesa de línia soterrània al Polígon 

Industrial Lavernó 

33 Aprovar prèviament l'expedient de llicencia d'obres per a la instal·lació d’antena de telefonia mòbil 

a Can Parellada 



 

 

34 Aprovar prèviament l’expedient de llicència d’obres per regularització de l’emplaçament de 

telecomunicacions situat a la serra del Pí de Molló 

35 Contractar obres de conducció del drenatge de l’accés al nucli de Can Rossell  

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar el pla de seguretat i salut per al manteniment de les franges contra incendis de la 

Urbanització Muntanya Rodona i nucli d’Ordal Sud del tm de Subirats  

S2 Esmenar el punt tercer de la junta de govern local de data 12 de maig de 2021 de concessió de llicència 

d’obres per a l’execució de la primera fase de la construcció d’un celler d’elaboració de vins en sòl no 

urbanitzable situat al polígon  33 parcel.la 37 a nom de Pere Canals, sl 
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