
 

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

EN SESSIÓ DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2022 

 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 21 de setembre de 2022 

02 Aprovar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) per quatre anys, 

fins al 30 de setembre del 2026 (contracte del lot 5) exp. 2022_2009 

03 Estimar parcialment les al·legacions al projecte d’ actuació específica per a al desenvolupament de 

les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins a unes construccions existents al camí de Can 

Batista exp. 2022_1189 

04 Aprovar definitivament el projecte d’actuació específica de l’ampliació i millora del celler Caves 

Ventura exp. 2022_1762 

05 Adjudicar el contracte menor pel manteniment de la pàgina web de Turisme  exp. 2022_1779 

06 Registrar l’activitat de llar compartida de 4 places turístiques ubicada al carrer del Forn, num. 25 Urb. 

Casabalnca exp. 2022_1787 

07 Registrar la modificació de l’activitat d’elaboració i criança i embotellament de vins D.O. ubicada a Can 

Vendrell, num. 5 de Sant Pau d’Ordal  exp. 2022_833 

08 Aprovar el canvi de titulariat del nínxol num.63 a favor d’ A.B.C. exp. 2022_1974 

09 Aprovar l’ adjudicació del contracte menor de serveis d’ ampliació de l’aixecament topogràfic itinerari 

de vianants entre la rotonda i el cementiri de Lavern exp. 2022_1884 

10 Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a l’establiment de l’Escola de música 

de l’Alt Penedès (EMAP), així com les addendes econòmiques pel curs 2022-23 exp. 2022_1312 

11 Formalitzar la recepció de les obres d’urbanització de l’entorn de l’estació de Lavern i retornar l’aval 

dipositat en concepte de garantia definitiva exp. núm. 2022_1374 

12 Aprovar la revisió de la quota anual 2022 preu public  SRA. R.C.P. habitatge social Ordal exp. 2021_146 

13 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa per les obres de l’ Ateneu Ordalenc exp. 

2022_1858 

 

 

Sobrevinguts: 

S1.- Aprovar la recàrrega d’una targeta moneder ***7551**.  Exp. 2021_2516 

S2.- Adjudicació del contracte menor de subministrament i col.locació de 4 fusteries d’alumini a 

l’edifici 1 de l’escola subirats de Lavern i 5 mosquiteres a la llar l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal exp. 

núm. 2022_1926 

S3.- Adjudicació del contracte menor de subministrament de petit material / compres ocasionals 

sense pressupost previ exp. núm. 2022_1972 

 

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

 



 

 

 

 

 

 


