
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 8 DE JUNY 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 1 de juny de 2022 

02 Concedir llicència d’obres de substitució de quatre pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i una riostra  i instal·lar dues noves riostres a Sant Pau d’Ordal i entorns expt. 

2022_1122 

03 Concedir llicència d’obres de substitució de cinc pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques a carretera BV-2428a PK 2,6, i a l’entorn del Maset del Lleó de Sant Pau d’Ordal  

expt. 2022_1261 

04 Concedir llicència d’obres de substitució de vuit pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i cinc riostres a Sant Pau d’Ordal i carrer de Can Rovira expt. 2022_1244  

05 Concedir llicència d’obres de substitució d’un pal de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques al Camí del Reg al nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2022_929  

06 Concedir llicència d’obres de substitució de quatre pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i de dues riostres, a la Urb. Muntanya Rodona expt. 2022_968 

07 Concedir llicència d’obres de substitució de tres pals de fusta de suport de línies aèries 

telefòniques i de cinc riostres entorn de la carretera BP-2427 exp. 2022_989 

08 Autoritzar a l’esplai els Cargols a poder fer ús del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal, 

dissabte 11 de juny de 09 a 13h per la realització d’unes olimpíades esportives expt. 2022_1224  

09 Aprovar el conveni de gestió urbanística de cessió de terrenys per l’adquisicio directa dels 

terrenys de l’estacio transformadora del C/ Pau Ayxelà d'Ordal expt. 2022_467 

10 Concedir llicència obres per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a la 

coberta de l’edifici existent al carrer Glorieta, 29 Urb. Casablanca expt. 2022_863  

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

existent a l’Avinguda Zona Esportiva, 14 del nucli de Lavern  expt. 2022_894 

12 Contractar els serveis de regades a la plantació de noguers  al Poligon Can Bosch  expt. 

2022_1265 

13 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de millora de revestiment de façana i ocupació de la 

via pública de l’habitatge existent al carrer  Comte de Lavern, 34 del nucli de Lavern  expt. 

2022_957 

14 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de manteniment de nínxols existents al cementiri de 

Torre Ramona església de Sant Joan Sesrovires expt. 2022_946 

15 Aprovar imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública  expt. 2022_692 

16 Aprovar imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt.  2022_113 

17 Contractar el subministrament de begudes per a la festa de final de curs de les llars d'infants 

expt. 2022_1274 



18 Contractar el lloguer de copes i estovalles per a la festa de final de curs de les llars d'infants   

expt. 2022_1283 

19 Contractar el subministrament de productes d'alimentació pel casal d'estiu de Lavern expt. 

2022_1273 

20 Contractar el servei de transport per a les activitats del casal d'estiu de Lavern expt. 

2022_1272 

21 Requerir en concepte d’aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta del sector PAU-11 carrer 

Vermell del Rebato  expt. 2022_1275 

22 Requerir en concepte d’aprofitament urbanístic del sector PAU-14  carrer Dr. Bofill de Ca 

l’Avi  expt. 2022_1269 

23 Aprovar imposar una sanció per abandonament de residus a la via pública expt.  2022_690 

24 Iniciar expedient de projecte d’actuació específica per al desenvolupament de les activitats 

d’acolliment i custòdia d’exemplars equins a unes construccions existents al Camí de Can 

Batista expt. 2022_1189 

 

Sobrevingut: 

 

S1 APROVAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL MANTENIMENT DE LA FRANJA 

CONTRA INCENDIS DE LA URBANITZACIÓ CAN ROSSELL I NUCLI DE LA GUÀRDIA EXP.  NÚM. 

2022_640 
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