
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 13 D’OCTUBRE 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 29 de setembre de 2021  

02 Concedir pròrroga de llicència d’obres per a la reforma i millora de la masia de Can Bas per a us 

d’habitatge unifamiliar, a raó de l’expedient núm. 44/2018 expt. 2021_1967  

03 Concedir llicència d’ obres per a treballs de variant de línies elèctriques aèries al C/Sant Josep de Can 

Cartró a nom d’ Edistribucion redes digitales, SLU expt. 2021_1649  

04 Acceptar la liquidació del cànon corresponent al tercer trimestre de 2021 per part de Pedrera d’Ordal 

S.L. expt. 2021_1986 

05 Modificar l'activitat de restaurant, bar i botiga d'alimentació, ubicada al carrer Barcelona de Cantallops 

expt. 2021_1949 

06 Autorizar la concessió del nínxol 268 a favor de F.O.V. expt. 2021_1982 

07 Contractar la retransmissió de partits i reportatges dels clubs esportius del municipi  de Subirats expt. 

2021_1979 

08 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa Arqueovitis, anualitat 2021 expt.2021_1036  

09 Contractar els serveis de reubicació de la canonada del carrer Montserrat i ampliació de 70 m. de xarxa 

al carrer de Sant Josep del nucli de Can Cartró expt. 2021_1705 

10 Contractar el servei d’ atenció psicològica a les famílies de l’ octubre 2021 a octubre 2022 excepte agost 

expt.2021_1978 

11Contractar el servei de monitoratge de la caminada guiada de natura - Subirats Tasta’l expt. 2021_1972 

12 Requerir a l’empresa CIATSA un nou text refós del Pla de millora urbana PMU -12 CIATSA expt. 

2020_10275 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de canvi de mobles i revestiment de cuina en l’habitatge existent 

al carrer Sota Casots, 6 del nucli dels Casots expt. 2021_1689  

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

al carrer Sant Pere, 8 del nucli de Ca l’Avi expt. 2021_1703 

15 Aprovar la subvenció per obres de l’exercici 2021 al Centre recreatiu de Sant Pau d’Ordal  

expt.2021_1251 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 

16 Aprovar la subvenció al Casal de Can Batista  expt.2021_1086 

17 Sotmetre el document de l’avanç de pla de la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de 

Subirats en l’àmbit del sector urbanitzable delimitat Sudr-3 , eixample Lavern a exposició pública expt. 

2021_1613 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA TAULA) 



 

 

18 Assabentar de la comunicació relativa a l’activitat d’explotació apícola ubicada a una zona amb 

coordenades utm 31: 401230, 4584038 a l’entorn de Can Vidal expt. 2021_1899  

19 Iniciar l'expedient per a la regularització d'infraestructura de telecomunicacions a la Serra del Pi del 

Molló ref. cadastral 08273a039000310000qr del polígon 39 parcel.la 31 expt. 2021_1799 

20 Assabentar de l’informe tècnic sobre el Pla especial urbanístic de la Pedrera per a l’ampliació de la zona 

de dipòsit de residus de la construcció, als t. m. de Subirats, Gelida i Cervel ló expt. 2021_1639 

21 Aprovar els serveis extraordinaris del personal de la 1era junta del mes d’octubre expt.2021_1821  

22 Contractar els serveis de redacció de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 

de Subirats en els àmbits del Polígon industrial Can Bas expt. 2021_1876 

23 Aprovar la segregació de 373,08 m2 de la finca registral 5532 del projecte de reparcel·lacio del polígon 

d’ actuació urbanística 15 PAU-15 el pago exp. 2021_10464 

24 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana i ocupació de la via pública de l’habitatge 

existent al carrer Can Batista, 20 del nucli de Can Batista expt. 2021_1874 

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

al carrer Nou, 19 del nucli d’Ordal expt. 2021_1675 

26 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de lluernaris i exutoris,  millora d’estanquitat i 

aïllament tèrmic les cobertes de les naus 8 i 9 al carrer Circumval.lació del riu Anoia, 1 pol. Can Bosc d’Anoia 

expt. 2021_1713  

27 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació de canonada i paviment interior de la parcel.la en 

l’habitatge existent al carrer Hernandez, 5 de la Urb. Casablanca expt. 2021_1650  

28 Aprovar l’increment de quota mensual del preu públic a la Sra. R.C.P. per ús d’ habitatge social del 

C/Mossèn Isidre Solsona 20 Ordal expt. 2021_146 

29 Incoar expedient per a l’execució subsidiària de les obres per a la rehabilitació estructural del Centre 

Cultural i Recreatiu de Can Cartró  expt. 2021_1941 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA RESTA DAMUNT LA 

TAULA) 

30 Aprovar l’expedient de contractació i l’inici de la licitació de les obres de la 1a fase de la rehabilitació 

estructural del Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró expt. 2021_1494 (AQUEST PUNT DE L’ORDRE DEL DIA 

RESTA DAMUNT LA TAULA) 

 

Sobrevinguts: 

S1 Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de la separata “Enllumenat públic del projecte de 

rehabilitació de paviments i xarxa al polígon industrial de Can Bas” exp. 2021_1067 

                                                    ---------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


