
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 27 DE JULIOL 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 20 de juliol de 2022 

02 Aprovar la liquidació del fons de reposició del 2n trimestre de 2022 de la gestió del servei d'aigua expt. 2022_1633 

03 Aprovar el conveni entre l’ajuntament de Gelida i l’ajuntament de Subirats per a l’accessibilitat al subministrament d’aigua potable 

a la finca nomenada masia de Can Roig del Mas Osset al terme municipal de Gelida expt. 2022_1529 

04 Aprovar el canvi de dies de vacances d’E.G.V. expt. 2022_1591 

05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’ instal.lació de plaques fotovoltaiques en la coberta de la nau  existent al carrer Cirerers, 

num. 7 del Polígon Industrial Can Bas expt. 2022_1630 

06 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de banyera per plat de dutxa existent al carrer Llevant, num. 3 del nucli de 

Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1620 

07 Adjudicació del contracte menor de tallerista per fer un mural per la festa major d’Ordal expt. 2022_1643 

08 Adjudicació del contracte menor d’un dj per ambientar els banys nocturns de Subirats expt. 2022_1426 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació exterior i revestiment piscina existent al carrer Antoni Casanovas, num. 

15 del nucli de Lavern expt. 2022_1547 

10 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer Llorers, num.1 de la Urb. 

Casablanca expt. 2022_1581 

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació de façanes de les naus , 6, 7, 8, 9 i 10 ubicades al carrer Circumval.lació del 

riu Anoia, num.1 del Polígon Logístic del Penedès Can Bosch d’Anoia  expt. 2022_1521 

12 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació de garatge i ocupació de la via pública en l’habitatge existent al carrer 

Novençà, num. 5 del nucli d’Ordal expt. 2022_1424 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació exterior en l’habitatge existent al carrer Farigola, num. 9 del nucli de Sant 

Pau d’Ordal expt. 2022_1438 

14 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de banyera per plat de dutxa en l’habitatge existent al carrer de la Font, num. 

19 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1502 

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’aïllament de coberta per l’interior en  l’habitatge existent al carrer Dr. Zamenhoff, num.8 

del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_1427 

16 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer de la Font, num.11 del 

nucli  de Sant pau d’Ordal  expt. 2022_1503 

17 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer del Pujol, num.7 del nucli 

de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_1556 

18 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer Dr. Zamenhoff, num.6 

del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_1353 

19 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer Nou, num.9 del nucli 

d’Ordal  expt. 2022_1629 



20 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer Romaní,  num.12 del 

nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_1487 

21 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer Transformador, num.24 

de la Urb. Casablanca  expt. 2022_1302 

22 Acceptar la liquidació provisional dels comptes de cassa de les taxes de clavegueram i depuració 2n trimestre de 2022 expt. 

2022_1634 

23 Adjudicació del contracte menor de serveis honoraris per a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra de reforma 

de l’ajuntament per allotjar l’espai Esperanto de Subirats expt. 2022_1579 

24 Adjudicació del contracte menor d’obres de millora del camí municipal del carrer de Sant Isidre expt. 2022_1578 

25 Adjudicació del contracte menor d’obres de reparació de mur d’escullera de la depuradora de la Urb. de Can Rossell expt. 

2022_1370 

26 Adjudicació del contracte menor de serveis de pintat de línies de la pista exterior de l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal expt. 

2022_1335 

27 Adjudicació del contracte menor de serveis de refaldat pollancres polígon Can Bas expt. 2022_1621 

28 Adjudicació del contracte menor de serveis de treballs per descobrir tub de sortida de depuradora d’Ordal i rebaix de tram de torrent 

per evacuar aigua fins pas formigonat expt. 2022_438 

29 Adjudicació del contracte menor de serveis honoraris per a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra d’instal.lació 

d’un ascensor exterior a la passarel·la d’Ordal  expt. 2022_1609 

30 Aprovar la certificació primera de les obres de la nova depuradora d’aigües residuals a la Urbanització Can Rossell expt. 2021_1521 

31 Aprovar inicialment el document de modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de catàleg de masies, cases rurals i altres 

edificacions en sòl no urbanitzable expt. 2022_1258 

32 Aprovar inicialment el Pla Urbanístic de delimitació sund-1 sector Pas de Piles expt. 2021_69 

33 Autoritzar la renovació de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de la SRA. M.P.E. expt. 2022_1618 

34 Concedir llicència d’obres de substitució de dos pals de suport de línies aèries telefòniques a Ca l’Avi, un de fusta per nou pal de 

fusta i un de formigó per nou pal de formigó expt. 2022_1339 

35 Concedir llicència d’obres de substitució de quatre pals de fusta de suport de línies aèries telefòniques i quatre riostres a Sant Pau 

d’Ordal, al carrer de la Font i al camí de la Guàrdia expt. 2022_1387 

36 Concedir llicència d’obres de substitució de tres pals de suport de línies aèries telefòniques a Can Cartró, un de fusta per nou 

pal de fusta, un de formigó per nou pal de formigó, i un de fusta per nou pal de formigó i per a la col·locació de tres riostres exp. 

2022_1388 

37 Denegar el retorn de fiances dipositades en la llicència d’obres raó dels expedients num. 61_2015 i 913_2022 

38 Donar d'alta l'activitat d’allotjament d’us turístic i altres de curta durada en règim de certificat tècnic al C/Farigola, núm. 11 de la 

Guàrdia expt. 2022_1528   

39 Adjudicació del contracte menor de subministrament de pantalles per als ordinadors expt. 2022_1619 

40 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder agost 2021_2516 

41 Acceptar la sol.licitud de matricula de L.G.R a la llar municipal de Lavern pel curs 2022-2023 expt. 2022_1666 

42 Acceptar la comunicació prèvia d’obres d’instal.lació de plaques fotovoltaiques en l’edifici existent al carrer  Can Rovira, 

núm.18 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2022_1639 

43 Denegar el retorn de fiances dipositades en la llicència d’obres raó dels expedients núm. 17_2015 i 2022_1472 



 

 

Sobrevinguts: 

S1 Acceptar la concessió del fons de prestació “Dispositius i programari per a la millora de l’equipament digital dels Governs 

Locals” expt. 2022_1687 

S2 Adjudicació del contracte menor de servei de canvi de neumàtics posteriors del tractor New Holland expt. 2022_1654 

S3 Adjudicació del contracte menor de serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra de construcció 

d’una pista coberta a Lavern exp. 2022_1676 

S4 Adjudicació del contracte menor de subministrament de productes químics per les piscines de Sant Pau d’Ordal i Ordal 

exp. 2022_1537 

S5 Adquirir de forma directa i onerosa una porció de terreny de 675 m2 i d’una construcció de 130,50 m2 ubicada a la Capella 

de la Maternitat de la mare de Déu dels Casots expt. 2022_1012 

S6 Adquirir de forma directa i onerosa una porció de terreny de 3.500 m2 de la vil·la romana de Ca l’Escuder expt. 2022_373 

S7 Adjudicació del contracte menor d’actuacio musical per l’acte de la diada 11 de setembre expt. 2022_1693 

S8 Llicència d’ocupació temporal per activitat d’interès científico-social lluita contra plagues mortalitat abelles expt. 2022_733  

S9 Aprovar l’acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball, conveni de pràctiques no remunerades de 

l’alumne/a D.R.R. a les llars d’infants els Cargols de Subirats expt.2022_599 

S10 Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya  subvenció per a la renovació de la xarxa d’aigua del municipi de Subirats en el marc 

de les ajudes Next Generation EU.  (exp.núm.2022_1695) 

S11 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumna E.O.L. a la llar d’infants municipal de Sant Pau d’Ordal per al curs 2022-

2023  expt.2022_1506 

S12 Autoritzar renovació targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de la Sra. MR.T.C. expt. 2022_1667 

S13 Acceptar pròrroga per la neteja i desbrossada de la vegetació de la parcel·la urbana al carrer Farigola del nucli de la Guàrdia 

expt. 2022_463 

S14 Anul.lar l’acord d’adjudicació del contracte menor de la figura de controlador d’accés per controlar els accessos al 

Festival Música a les Vinyes expt. 2022_1392 

S15 Autoritzar la utilització de la pista poliesportiva d’Ordal per la realització de diferents actes de la festa d’Ordal i ús de material 

municipal expt. 2022_1408 

S16 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques al pol. 48 parcel.la 13 terrenys 

a prop de Can Milà de la Roca expt. 2022_1548 

S17 Concedir llicència d’obres d’enderroc d’edificació entre mitgeres ubicada al carrer de Montserrat, núm. 4 del nucli de Can 

Cartró expt. 2022_1658   

S18 Adhesió al codi ètic i regles de conducta aprovat per acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació 

del model tipus de bases reguladores de concessió de subvencions aprovat per l’acord GOV/110/2014, de 22 de juliol de la 

Generalitat de Catalunya  expt.2022_1714 

S19 Acceptació de l’aplicació directa dels principis d’actuació del codi de conducta dels alts càrrecs establert en l’article 55 de 

la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern expt. 2022_1715 

S20 Comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per a dur a terme l’actuació de concert amb Carles Belda i Set 

de Rumba de la festa major d’Ordal el dia 7 d’agost expt. 2022_1595 



S21 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme l’actuació  del ball de l’entrepà de 

la festa major d’Ordal el dia 9 d’agost expt. 2022_1595 

S22 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme l’actuació del ball de tarda de la 

festa major d’Ordal el dia 7 d’agost expt. 2022_1595 

S23 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme l’actuació del concert i ball de gala 

de la festa major d’Ordal el dia 8 d’agost expt. 2022_1595 

S24 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme la classe guiada de zumba de la 

festa major d’Ordal el dia 6 d’agost expt. 2022_1595 

S25 Acceptar la comunicació prèvia d’activitat de caràcter extraordinari per dur a terme les actuacions de parc infantil i fira 

inflables de la festa major d’Ordal el dia 9 d’agost ext. 2022_1595 
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