
 

 

 

 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 12 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 22 de desembre de 2021 

02 Aprovar la memòria valorada d’estabilització del talús i ampliació àrea aparcament de Sant Pau expt. 

2021_283 

03 Contractar el subministrament de bolquers per obsequiar els naixements registrats al municipi expt. 

2021_2586 

04 Traslladar la resolució de la CTU d’aprovació definitiva de la modificació del POUM referent al canvi de 

traçat d'un tram de camí públic a la zona del Sot expt. 2020_10039 

05 Atorgar targeta d’aparcament a la Sra. R.P.P. expt.2021_2466 

06 Sol·licitar ajut al Departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural per al manteniment de la 

franja d’incendis de la Urb. Can Rossell i la Guàrdia expt. 2021_2561 

07 Donar de baixa l’activitat de restaurant ubicada al C/de les Moreres, 27-29 de la Urbanització 

Casablanca expt.2020_10507 

08 Concedir llicència d’obres de reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres ubicada al carrer de la 

Font, num. 20 del nucli de Sant Pau d’Ordal  expt. 2021_2204 

09 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de pavimentació exterior en l’habitatge existent al  carrer Can 

Xicarró, num. 7-9 de la Urb. Can Rossell expt. 2021_2240 

10 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reparació puntual de coberta de l’habitatge existent al carrer 

Montseny, num.1 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2311 

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

al carrer Montseny, num.7 del nucli de Sant Pau d’Ordal expt. 2021_2254  

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

al carrer Sant Josep, num.34 del nucli de Can Cartró expt. 2021_2249 

13 Registrar el canvi de titularitat de l'activitat de turisme rural ubicada a Can Vidal de la Costa al nucli dels 

Casots expt. 2020_11812 
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