
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2020 

 

 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per 

unanimitat, els següents acords:  

 

1. Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 17 de juny de 2020.  

2. Contractar el subministrament d’una reixeta per a la piscina municipal d'Ordal. 

3. Contractar el subministrament i la col·locació de logotips.   

4. Aprovar els serveis extraordinaris fets pel vigilant municipal.  

5. Aprovar els serveis extraordinaris fets per personal de la brigada. 

6. Atorgar el_permís d’ ocupació a la via pública per la poda d’un arbre al carrer Can Batista, 1. 

7. Atorgar el_permís d’ ocupació a la via publica per contenidor de runa al carrer Perpendicular, 

número 4 de Torre Ramona.   

8. Comunicar les obres de construcció de rètol indicatiu accés Caves Llopart dels Casots. 

9. Aprovar la devolució de la fiança d’ obres VITALPE SAT, ubicada al carrer Joan Casanovas 

Maristany,18-22 Polígon Industrial Can Bas.  

10. Aprovar la comunicació de les obres de substitució de la barana i pavimentació de part de la 

façana_de del carrer de la Figuera, 9 d’Ordal.   

11. Contractar posada a punt i manteniment de la gespa piscina Sant Pau d'Ordal. 

12. Aprovar la realització d’ un requeriment d’esmena al promotor de l’obra de construcció d’ edifici 

de 3 habitatges i magatzem ubicat a la Ctra de Barcelona_del Pago.   

13. Aprovar la comunicació de les obres de reforma bany al carrer Nou, 11 de Sant Pau d’Ordal. 

14. Aprovar la comunicació de les obres de pintar façana i arrebossat parcial al carrer Ponent, 22 

Sant   Pau d’Ordal.   

15. Aprovar la borsa de treball educadores llars d'infants municipals.   

16. Aprovar la finalització de l’ expedient Pla millora urbana PMU2 Decordal. 

17. Aprovar la_finalització de l’expedient llicència segregació.   

18. Aprovar la_comunicació de les  obres reparació canal coberta i subs baixant al carrer del Parc, 5 

d’Ordal.   

19. Aprovar la comunicació de les obres de construcció del dipòsit de recollida d’ aigües_a_Països  

Catalans, 15 de Lavern.   

20. Aprovar la_comunicació prèvia obres obertura porta en tanca parcel.la al C/Ginesta, 13 de la Urb. 

Muntanya Rodona. 

21. Aprovar la comunicació prèvia d’obres d’ impermeabilització de coberta de l’habitatge situat al 

carrer Perpendicular_num. 4 del nucli de Torrerramona.   

22. Aprovar la comunicació prèvia d’obres de reforma parcial de bany. 



 

 

23. Aprovar la contractació del subministrament de material lampisteria per a conducció d’aigua a 

la zona verda de  Can Rovira.   

24. Aprovar la contractació del subministrament de senyals per a la recollida d’excrements de gos. 

25. Aprovar la certificació 5 de les obres de la Plaça nova de Lavern. 

26. Aprovar el pagament de la quota de 1.000 al Consorci de Promoció Turística Penedès, per    

promocionar i posicionar la destinació, dins la campanya Penedès Turisme. 

27. Aprovar la participació de parades al 15è mercat del préssec d’Ordal. 

28. Aprovar el subministrament i la col.locació de barres de ferro als punts de contenidors de 

Casablanca. 

 

 

 

Sobrevinguts:  

S1. Contractar el servei de vigilància de la salut i exàmens de salut dels treballadors municipals 

(vigència del 01/06/2020 al 31/05/2021). 

S2. Contractar les obres al talús de la Plaça dels Casots. 

S3. Contractar subministrament de gasoil vehicles de la brigada municipal.  
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