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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 5 
d’octubre  de 2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

            
 Hisenda 
 Adjudicar a l’empresa AULOCE, SAU (esPUBLICO), la subscripció dels serveis d’una 
plataforma d’hisenda local destinat als serveis d’intervenció i tresoreria. 
 Recursos Humans i Organització 

 Fer convocatòria pública per a seleccionar interinament el lloc de treball de secretari 
de l’Ajuntament 
 Nomenament funcionari interí amb categoria laboral de Tècnic d’Administració General. 
 Contractació d’un educador/a social mitjançant contracte laboral temporal d’interinitat 
adscrit a Benestar Social. 
 Contractar un conserge especialista mitjançant contracte laboral temporal per obra o 
servei adscrit al servei de Promoció Econòmica. 
 Compres i Contractació 

 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives dels serveis 
de telecomunicacions de connexió de dades d’internet. 
 Benestar Social 

 Acceptar el recurs material de la Diputació consistent en la Implementació d’un 
sistema de gestió a les escoles de música: Gwido, de l’empresa Gwido Railwaiy SL. 
 Ampliar amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, el conveni aprovat per JGL el 
23/03/2015. 
 Serveis Socials 

 Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del c. Font, 39, 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Eugeni d’Ors, 31 àtic 1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Fruita, 2, 2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. de la Font, 2,  2.  2. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Castellers de Vilafranca, 17, 5.  5. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Nord, 4 escala C,  1. 3. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8, 3. 1.  
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Josep Tarradellas, 16-22 Bl. 1, 5.1. 
 Cessió temporal de l’ús de l’habitatge del c. Ponent, 11,  1.  
 Salut i Consum 

 Subscriure un document d’adhesió a la Taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès, 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Ajuntament de Sant Sadurní, El turo Salut 
Mental, Germanes Hospitalàries, Sagrat Cor, Hospital Sant Joan de Deu, Institut Català de 
la Salut, Consorci Sanitari de l’Alt Pedès. Consorci Socio Sanitari, fundació Pro-Penedès, 
entrem-hi, Fundació Mas Albornà, Fundació Amàlia Soler i EAP Alt Penedès. 
 Solidaritat i Cooperació 

 Aprovar els ajuts municipals als projectes de cooperació al desenvolupament, i satisfer 
l’import al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 Fer una aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte de 
suport a l’acollida de població refugiada en transit a Europa dels conflictes armats. 
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 Serveis Urbanístics 
 Concedir la llicència a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per a la reparació de 
canalitzacions de telecomunicacions al c. Pere Giró. 
 Concedir llicència urbanística a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
dias, per a obres de construcció d’un centre religiós, al c. Olèrdola, 27. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del projecte d’una caldera de biomassa que utilitzi 
com a combustible el sarment de la vinya. 
 Concedir llicència urbanística a CASINO UNIÓ COMERCIAL, per les obres de 
construcció en la finca situada a la Ctra. de Barcelona, Km. 1214. 
 Serveis Urbans 

 Adjudicar a l’empresa HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPAMENT SL, el 
subministrament i instal�lació d’un joc infantil adaptat a cadires de rodes. 
 Adjudicar a l’empresa ETRA BONAL SA, el contracte de renovació semafòrica de la 
cruïlla de la plaça de l’Era Enrajolada, carrers Progrés i H. Clascar. 
 Subscriure conveni amb SABA Aparcaments per col�laboració amb la senyalització 
direccionals dels aparcaments del nucli urbà 
 Habilitar una reserva d’estacionament per autocars de transport escolar a l’av. 
Europa. 
 Ratificar informes demanats per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a recursos 
interposats contra dues resolucions. 
 Habitatges 
 Adjudicar amb un contracte de lloguer l’habitatge del c. Palma, 24, 2.  2. 
 Promoció Econòmica 

 Autoritzar el canvi de titularitat de les parades números 2 i 11 dedicades a l’activitat de 
bar del mercat Sant Salvador. 
     Certificacions 

Aprovar la certificació núm. 6 de l’ urbanització del passatge Rafael Soler. 
 
    Ratificar decrets d’alcaldia. 
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