
 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 29 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:  

 

 

 Sobrevinguts:  

 

S1. Aprovar la certificació 1a i 2a de les obres de construcció del nou dipòsit de la Muntanya Rodona. 

S2. Acceptar la cessió gratuïta d’ús d’un terreny de 52,60 m2 ubicat a Lavern per a destinar-lo a espai 

de descans. 

S3. Contractar servei col·locacio equip regulador per a la piscina d'Ordal. 

S4. Contractar servei de consergeria pista poliesportiva Ordal. 

S5. Contractar servei il·luminació i sonorització realització autocinema a Lavern  

S6. Contractar servei autocar i monitoratge sortida joves paddle i caiac  

 

1 Aprovar acta de la sessió celebrada en data 22 de juliol de 2020. 

2 Contractar subministrament de 3 pantalles protecció metacrilat despatxos municipals. 

3 Aprovar el procés de participació per a la tria del nom de la plaça de  Lavern. 

4 Denegar el retorn de fiança dipositada de moviment de terres Pol17 Par 47. 

       5 Aprovar la comunicació prèvia d’obres de construcció de piscina i reconstrucció porxo C/ Comte de Lavern, 23. 

6 Aprovar la comunicació prèvia d'obres de construcció escala C/ Castell, 3  Urb. Can Rosell. 

 (Aquest punt de l’ordre del dia resta damunt la taula). 

7 Acceptar la comunicació prèvia d'obres substitució parcial de coberta C/ Can Rosell, 33 Can Rosell. 

8 Aprovar el permís de reserva de via púbica per contenidor runa C/Perpendicular, 3 Torrerramona. 

9 Aprovar la comunicació prèvia d’obres de construcció bany Masia ca l Artigues de Lavern. 

10 Autoritzar ocupació via publica amb bastida d’obra C/ Camí del Bosquet, 19 de Sant Pau d Ordal. 

11 Aprovar l’acord de col·laboració per a la formació dual de X.R.A. 

12 Concedir una bestreta al treballador municipal J.S.A. 

13 Autoritzar canvi titularitat nínxol numero 125. 

14 Contractar quota anual 2020 programa PHUC control fixatge personal Ajuntament. 

15 Ampliar termini inicial execució contracte d’obres 1a fase plaça de Lavern i vials adjacents. 

16 Concedir llicencia obres tancament i reforma nau Agromillora. 

17 Donar compte informe tècnic referent al projecte construcció pas a nivell línia Tarragona-Barcelona-Frontera francesa. 

18 Autoritzar duplicat de targeta aparcament persones amb discapacitat per pèrdua a A.F.B. 

19 Serveis extraordinaris vigilant municipal correfoc festa major Lavern. 

20 Iniciar exp. llicència obres sòl no urbanitzable construcció cabana pedra seca finca Caves Llopart. 

21 Concedir ampliació termini execució obres c/Transformador, 5 de Sant Pau d'Ordal. 



 

 

S7. Aprovar la contractació del servei de repintat de places d’aparcament adaptades a Ordal i Sant 

Pau d’Ordal  

 

 

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

 


