
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 30 DE JUNY 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 16 de juny de 2021  

02 Aprovar inicialment el text refós del projecte d’urbanització de Casablanca sud (fase 1)  

03 Aprovar la renovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’Ajuntament del 

Pla del Penedès per fer ús del camp de gespa municipal de Can Cartró 

04 Autoritzar l’accés a la piscina municipal d’Ordal dels joves del centre d’acollida de menors  

05 Atorgar al Club Futbol Sala Ordal autorització per fer ús de la pista poliesportiva d’Ordal i per accedir 

a la piscina municipal Ordal durant el campus de futbol d’estiu  

06 Atorgar al Club Futbol Sala Ordal autorització per fer ús de la pista poliesportiva d’Ordal i per accedir 

a la piscina municipal per la trobada amb el F.C. Vallirana 

07 Concedir llicència d’obres per l’ampliació i reforma de les Caves Llopart  

08 Aprovar l’expedient i l’inici de la licitació del contracte del servei de lloguer i buidat de contenidors 

de 5 m3 amb tapa i cadenat ubicats a la via publica   

09 Aprovar el desistiment de la comunicació d’ obres num. 927_2021  

10 Denegar la comunicació prèvia de tancament de parcel·les agrícoles situat al pol. 57 i 59 parcel·les 

23-25 i 26 del nucli de Can Rossell 

11 Contractar el servei de borsa d’hores i material per fer reparacions puntuals de poca entitat i atendre 

urgències en el període d’absència de l’oficial instal·lador de la brigada municipal  

12 Contractar el servei d’obertura de rasa de 350 ml mitjançant retro-fresadora per col·locar conducció 

aigua per sistema de reg a Can Bas 

13 Concedir llicència d’obres de moviment de terres sense aportació de terres d’altres finques ubicat al 

polígon 47 parcel.la 53 prop de Sant Pau d’Ordal 

14 Contractar el servei de tala de xipresos en zona de descans al nucli de Lavern 

15 Contractar el servei de redacció del projecte d’obra de pavimentació i millora de l’aparcament de la 

travessera urbana i centre del poble de Sant Pau d’Ordal  

16 Contractar els treballs d’aixecament topogràfic per delimitar els terrenys de cessió a Can Batista  

17 Contractar el subministrament de material pel camp de treball 2021 

18 Contractar els treballs d’aixecament topogràfic per obrir carrer a Casablanca  

19 Acceptar el certificat de compliment de la normativa d’incendis i tancar l’expedient de l'activitat de 

magatzem de criança de cava a nom de Cooperativa vinícola del Penedès, SCCL. (COVIDES)  

20 Contractar els serveis d’anivellació i aportació tot-ú natural tram carrer Sant Esteve a la trobada amb 

carrer de la Creu d’Ordal 



 

 

21 Contractar els serveis d’arranjament del carrer de la Vall de Cantallops consistent en repàs i 

aportació tot-ú natural i compactat 

22 Contractar els serveis de manteniment anual de la caldera de biomassa de 65 kw i de 100 kw del 

sistema de calefacció de l’escola Montcau, pel curs 2021-22 

23 Aprovar  inicialment el nou text del pla de millora urbana PU-12 CIATSA 

 

Sobrevingut: 

S1 Iniciar expedient per a la concessió d’una 13ena autoritació per ocupar una nova parada en el Mercat 

del Préssec d’Ordal 

S2 Acceptar diverses subvencions atorgades per la Diputacio de Barcelona 

S3 Contractar  obres, subministrament, instal·lació i muntatge caseta prefabricada per ubicació d'una tmf1 

S4 Contractar el servei de socorrisme i les assegurances per accidents pels banys nocturns a les piscines 

de Subirats dels dies 2 i 16 de juliol a la piscina d’ordal i divendres 9 i 23 de juliol a la piscina de Sant Pau 

d’Ordal, organitzats pel servei de joventut de l’ajuntament 

S5 Contractar els cursets de natació i aiguagim per la temporada d’ estiu 2021 i les assegurances 

d’accidents pels participants  

S6 Denegar la pròrroga de la llicència d’us comú especial del camp de gespa municipal de Can Cartró  

atorgada al Sr. Miguel Angel Segura Rodríguez per l’escola de tecnificació del RCD espanyol 
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