
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 4 D’AGOST 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 28 de juliol de 2021  

02 Aprovar l’adjudicació d’una parada al mercat del préssec d’ordal a Joaquim Noya Poch  

03 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de substitució de canonada d’aigua potable i clavegueró 

sanejament en l’habitatge existent al C/ Perpendicular, 4 i C/ Torreramona,11 de Torrerramona.  

04 Acceptar la sol·licitud de matrícula de l’alumne N.B.S. a la llar d’infants municipal de Sant Pau d’Ordal 

per al curs 2021-2022 

05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de instal·lació de tancament perimetral de la finca de l’habitatge 

existent al carrer de les Flors, 37-39 del nucli de Can Cartró. 

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

al carrer del Bosc, 40 del nucli de Lavern. 

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

al carrer de Can Rovira, 14 del nucli de Sant Pau d’Ordal.  

08 Aprovar la contractació del servei de control de plagues del municipi de Subirats.  

09 Concedir llicència d’obres de construcció d’habitatge entre mitgeres amb garatge situat al carrer Can 

Rovira, 30 del nucli de Sant Pau d’Ordal.  

10.- Aprovar el projecte d’ordenació de la Zona Esportiva d’Ordal.  

11.- Contractar xerrades de dinamització del projecte safaretjos.  

12.- Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament de Subirats.   

13.- Contractar els esmorzars del camp de treball 2021 

14.- Prendre coneixement del contingut de l’acord del Pla Director Urbanístic de les activitats de Càmping 

(RESTA DAMUNT LA TAULA) 

15.- Aprovar inicialment el nou text del Pla de millora urbana PMU-11 “Masia Can Parellada”. 

16.- Aprovar les vacances del personal de l’ajuntament – E.G.V.  

17.- Retornar la garantia definitiva al licitador renunciant del contracte del servei de socorrisme.  

18.- Contractar el servei de reparació de moble de cuina afectat per entrada d’aigua de de la Plaça del 

Centre de Lavern.  

19.- Acceptar la comunicació prèvia d’obres i ocupació de la via pública de reparacions puntuals en 

l’habitatge existent al carrer del Nord, 33 del nucli de Sant Pau d’Ordal.  

20.- Aprovar les pràctiques i formació remunerada amb l’alumna LM.C.B. de l’Institut de Formació 

Professional d’Enoturisme de Catalunya.  



 

 

21.- Aprovar la segregació de 290,10m2 de la finca registral 1767 d’uns terreny afectats pel projecte de 

pavimentació de carrer Hostalets de Cantallops.  

22.- Autoritzar el pas de la cursa ciclista “XV Open Kenda Sant Sadurní d’Anoia” pel terme municipal de 

Subirats.  

23.- Autoritzar la contractació de la campanya de mobilitat i turisme a la destinació de Subirats.  

24.- Contractar serveis reparació equip de so gran de material de cessió de l’Ajuntament de Subirats.  

25.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i l’Institut d’Estudis Penedesencs.  

26.- Aprovar la concessió de la subvenció normativa al barri de Sant Joan de Casablanca per la Festa Major.   

27.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de 

Subirats per seguir disposant del dinamitzador Esportiu. 

28.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés d’adjudicació de l’ús temporal i onerós de l’habitatge 

dotacional públic del carrer Can Rosell, 16 de Subirats.   

 

Sobrevingut: 

 

S1.- Contractar obres de re-equipament del pou del Bosquet a St. Pau d’Ordal. 

S2.- Esmenar l’error de transcripció de l’acord de concessió de la llicència d’obres per obertura i reposició de rasa 

al Camí de la Font, 4  al Pol Ind. Lavernó a nom d’Almacen de Depositos del Penedès, S.L.. 

S3.- Contractar Serveis d’ampliació del desplaçament de la canodada de subministrament al dipòsit del polígon 

Can Bas, des del dipòsit de Lavern. 

S4.- Concedir llicència d’obres per a l’obertura i reposició de rasa a Can Panxa a nom d’Edistribucion Redes 

Digitales, S.L.U..  

S5.- Contractar serveis de manteniment de l’Edar de Cantallops. 

S6.- Contractar el subministrament d’una memòria 4GB ram per l’oficina de Turisme.  
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