
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 19 DE GENER 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 12 de gener de 2022  

02 Atorgar un ajut puntual a favor de la U.E SUBIRATS per pal·liar les despeses extres i la falta d’ingressos 

derivades de la situació sanitària actual expt. 2021_2014 

03 Aprovar una indemnització per obres per l’arrendament de l’habitatge ubicat al carrer  Can Batista, núm 

2  expt. 2021_1343 

04 Desestimar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una caseta de venda de castanyes 

a la festa major de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2393  

05 Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció de caseta de tir i “pesca de 

patitos” caseta d’ànecs a la festa major de Sant Pau d’Ordal 2022  expt. 2021_2365 

06 Contractar el subministrament de material elèctric per instal·lar dos interruptors amb temporitzador 

expt. 2022_24 

07 Contractar els serveis de manteniment i millora de les instal·lacions municipals, encarregades en el 

període de temps transcorregut sense instal·lador de la brigada expt.2022_31 

08 Aprovar inicialment el projecte d’execució de noves línies soterrànies bt des del nou ct.1 carrer Pau 

Aixelà d’Ordal  expt.2022_52    

09 Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una xurreria per a la festa major de 

Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2468 

10 Acceptar la comunicació prèvia per a la col·locació a la via pública d’una atracció de llits elàstics volador 

infantil, i chiqui park a la festa major de Sant Pau d’Ordal expt.2021_2300  

11 Aprovar la llista provisional d’adjudicació d’ habitatge dotacional de Can Rossell expt. 2021_16 07 

12 Donar de baixa l’activitat d’habitatge d’us turístic ubicada al Passatge dels Rosers, num. 3 1er 2a del 

nucli de Ca l’Avi a raó de l’expt. 2021_2310 expt. antic 2020_10527  

13 Contractar serveis de desbrossar i marcar sortides d’aigua de diferents cam ins de Subirats expt. 

2021_2126 

14 Contractar els serveis de desbrossada del perímetre del camp de futbol de Can Cartró expt. 2021_2125  

15 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pintat de façana, tanca i ocupació de la via pública de 

l’habitatge existent al carrer del Pujol, num.13  del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2336  

16 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reforma parcial interior i finestres en l’habitatge existent al 

carrer Ginesta, num.24  de la Urb. Muntanya Rodona  expt. 2021_2430 

17 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de revestiments de banys i cuina  en l’habitatge  existent al 

carrer dels Pins, num.23 de la Urb. Can Rossell  expt. 2021_2436 



 

 

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

al carrer Sant Sadurní, 64  de  la Urb. Casablanca  expt. 2021_2556  

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

al carrer Can Rovira, num. 16 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2459 

20 Contractar el subministrament de roba i calçat per operaris de la brigada municipal i del pla d’ocupació 

expt. 2021_2513  

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

al carrer dels Pins,  num.9 de la Urb. Can Rossell expt. 2021_2552 

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

a la carretera de Barcelona, num.18 del nucli de Cantallops expt. 2021_2523 

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

al carrer de les Moreres,  num. 24 de  la Urb. Casablanca  expt. 2021_2524  

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

al carrer Forn del Vidre,  num. 4 del nucli d’Ordal  expt. 2021_2467  

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

l’Avinguda Països Catalans, num.11 del nucli de Lavern expt. 2021_2434  

26 Aprovar el retorn de l’aval dipositat com a garantia definitiva de les obres de reurbanització de la 

travessera urbana BV-2428ant., a Sant Pau d’Ordal expt. 2020_10020 

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

al carrer Sant Sadurní, num. 14 de la Urbanitzacio Casablanca expt. 2021_2376  

28 Contractar el subministrament de jardineres per a la Travessera de Can Cartró expt. 2021_2438 

29 Contractar serveis de reparacions de tractor new holland expt.2021_2401 

 

Sobrevinguts: 

S01 Autoritzar cercavila i ús d’artificis pirotècnics en manifestacions festives durant la festa major de Sant Pau 

d’Ordal diumenge 30 gener  expt. 2022_85 

S02 Autoritzar l’ús d’artificis pirotècnics en manifestacions festives durant la festa major de Sant Pau d’Ordal 

dissabte 29 gener  expt. 2022_30 

S03 Aprovar el permís d’ocupació temporal d’espai públic per raó d’obres de construcció d’un itinerari de 

vianants a la BV-2428ant, els trams 1 i 6 de la travessera del poble de St. Pau d’Ordal  expt. 2022_105 

S04 Contractar l’obra de recol·locació hidrant i un tram xarxa d’aigua, i adequació de rampa al nucli de Can 

Cartró  expt.2021_2331 

S05 Contractar subministrament i col.locació de senyalització viària urbana al poble de Sant Pau d’Ordal expt. 

2022_49 
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