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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 15 de gener  de 2018, 

adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 

 Hisenda 

1.  Exp. 1/2018/HIS_TAE – Aprovar la transferència corrent a favor de la Societat Municipal 

SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, S.L, per les despeses de funcionament durant 

l’exercici 2018. 

2.  Exp. 69/2017/HIS_DTP – Desestimar la sol·licitud de bonificació del 90% de la quota íntegra 

de l’impost de béns immobles.  

 Secretaria-Governació 

3.  Exp. 1/2017/EG_APP – Acceptar la proposta de tarifes per l’any 2018 formulada per l’Associació 

de Taxistes de Vilafranca. 

 Recursos Humans i Organització 

4.  Exp. 1/2018/RH_FPS – Declarar extingida la relació de serveis d’una funcionaria per la seva 

jubilació anticipada. 

5.  Exp. 525/2017/RH_CSP – Nomenar a un funcionari de carrera dins de l’escala d’administració 

general. 

6.  Exp. 1/2018/RH_EX – Atorgar a un treballador una excedència voluntària per interès particular 

 Procediment Sancionador 

7.  Exp. 558/2017/PS - Resoldre un expedient sancionador per incompliment de l’ordenança 

municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença. 

 Serveis Socials 

8.  Exp. 1/2018/EG_CTB – Donar de baixa la cessió d’ús temporal de l’habitatge del carrer Eugeni 

d’Ors, núm. 31, Àtic 1a. 

 Serveis Urbanístics   

9.  Exp. 1/2017/URB_VOL – Desestimar el recurs de reposició, en relació a la reordenació de 

volums a la finca del Carrer General Cortijo núm. 5. 

10.  Exp. 2/2018/EG_CON – Aprovar la signatura de l’Addenda de pròrroga del Conveni de 

col·laboració amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya, en relació a l’Oficina Local d’Habitatge  

per a l’any 2018. 

11.  Exp. 3/2018/EG_CON - Aprovar la signatura de l’Addenda de pròrroga del Conveni de 

col·laboració amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya, en relació al Programa de mediació per 

al lloguer social per a l’any 2018. 

12.  Exp. 41/2017/URB_OMA – Concedir llicència urbanística d’obres majors, per les obres de 

construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina en l’immoble situat al carrer Dr. Fleming, 

núm. 156. 

13.  Exp. 68/2017/URB_OMA - Concedir llicència urbanística d’obres majors, per continuar les 

obres d’un habitatge unifamiliar amb piscina en l’immoble situat al carrer Priorat núm. 14.  

 Serveis Urbans 

14.  Exp. 88/2017/EG_INF – Retornar a l’empresa MATERIALS CUSCÓ SL, la fiança dipositada pel 

subministrament del material de construcció destinat a la reparació de manteniment i conservació 

de la via pública i a les obres de rehabilitació de Vilafranca. 

 Promoció Econòmica – Mercats 

15.  Exp. 4/2017/PE_CAM – Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm. 9 del Mercat Municipal 

Sant Salvador. 

 

 



 Cultura 

16.  Exp. 1/2018/CON – Subscriure amb la COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA, conveni de 

col·laboració per a l’any 2017. 

17.  Exp. 1/2018/EG_SA – Fer convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les 

entitats privades i persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats culturals o 

festives d’interès públic local. 

18.  Exp. 1/2018/EG_GO – Nomenar els Administradors i Administradores de la Festa Major 2018. 

Ratificar Decret de l’Alcaldia 

 Serveis Urbans 

19.  Exp. 10/2017/SU_GXT – Aplicació al servei de transport urbà municipal per a l’any 2018 les 

tarifes aprovades pel Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


