ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

DATA:
LLOC:
HORARI:

23 de gener de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,20 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 16 DE GENER DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 16 de gener de 2017, que
són aprovades per unanimitat.

2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER L’ADEQUACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I COBRIMENT DE LA
PISTA EXTERIOR.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 30 d’abril de
2015 mitjançant el qual es concedeix a l’Ajuntament de Vila-seca una subvenció de com a
màxim 1.180.891,45 € per a col·laborar amb el finançament de les obres de construcció i
adequació de les instal·lacions esportives del municipi de Vila-seca per portar a terme la
realització del XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, descrites al seu Pla Director i
concretament per a les millores al pavelló existent i el cobriment de la pista exterior,
Vist l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 13 de maig de
2015, mitjançant el qual l’Ajuntament de Vila-seca va acceptar la subvenció atorgada per
la Diputació de Tarragona.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de maig de
2016, que concreta l’import de la subvenció prevista en 1.180.839 € i vist el conveni
regulador de l’esmentada subvenció, aprovat en la mateixa sessió per part de la
Diputació, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ratificar l’acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona
per un import màxim de 1.180.839 € per a col·laborar amb el finançament de les obres de
rehabilitació interior del pavelló municipal d’esports i cobriment de la pista exterior
annexa.
SEGON.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa per a la construcció i
adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterraris Tarragona.
TERCER.- Facultar a la regidora Sra. Manuela Moya Moya per a la signatura del conveni
i per donar compliment a aquest acord.
QUART.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona i a la Intervenció
Municipal de Fons.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Vist l’expedient tramitat per a sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona,
convocatòria del Pla d’Acció Municipal, 2013-2016.
Vist l’acord de la Diputació de Tarragona de data 29 de maig de 2015, de concessió de
subvenció del PAM anualitat 2016, corresponent al programa de despesa corrent,
mitjançant el qual es va concedir a l’Ajuntament de Vila-seca la quantitat de 48.130,23 €
per al servei de neteja d’edificis municipals.
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Atès que s’han portat a terme els serveis objecte de l’esmentada subvenció, que s’ha de
justificar abans del 31 de gener de 2017, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona
a l’Ajuntament de Vila-seca, per al programa de despesa corrent, de l’anualitat de 2016,
dins del Pla d’Acció Municipal 2013-2016, per import de 198.479,05€.
SEGON.- Sol·licitar el pagament de la subvenció concedida per import de 48.130,23 €
segons justificacions a presentar a la Diputació de Tarragona.
3.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ERCROS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
L’AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DEL DIPÓSIT DE BDT (T-140) A LA FACTORIA
SITUADA A LA CARRETERA DE LA PINEDA,KM. 1 AL TERME MUNICIPAL DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Ercros SA de llicència municipal per a l’ampliació de la
capacitat del dipòsit de BDT (T-140) a la factoria situada a la Carretera de la Pineda km.
1al terme municipal de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Ercros SA, la llicència municipal d’obres 30/17 per
l’ampliació de la capacitat del dipòsit de BDT (T-140) a la factoria situada a la carretera de
La Pineda, km. 1 al terme municipal de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota
el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- En cas que sigui necessari ocupar la via pública durant l’execució de les obres,
s’haurà de sol·licitar de forma prèvia l’autorització corresponent.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
12a.- De forma independent a aquesta llicència, s’haurà de tramitar de forma favorable la
corresponent modificació de la llicència ambiental.
13a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766341 80 de data 16.11.16 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

9.600,00 €
2.400,00 €
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Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

12.000,00 €
0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.400,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. GALCERAN DE PINÓS,54 DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal
per a realitzar una escomesa al c. Galceran de Pinós, núm. 54 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres
878/16 amb núm. de ref. 160137 TRT AL per a realitzar una escomesa al c. Galceran de
Pinós, núm. 54 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
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8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE L’EMPRESA IMPULSA GRUPO ORTIZ,SL DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA ACCÉS
PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa IMPULSA GRUP ORTIZ, SL la devolució de la fiança
dipositada per les obres de condicionament i millora accés Parc de la Torre d’en Dolça,
per import de 5.860,27 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
DE RESTAURACIÓ DELS TALUSSOS ADJACENTES AL PAS INFERIOR EN EL
CARRER DELS PRATS.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2016, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada de les obres de restauració dels
talussos adjacents (costat mar) al pas inferior del carrer dels Prats.
Vista la certificació de liquidació de les obres compreses a la Memòria valorada de les
obres de restauració dels talussos adjacents (costat mar) al pas inferior del carrer dels
Prats.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació de liquidació de les obres compreses a la Memòria
valorada de les obres de restauració dels talussos adjacents (costat mar) al pas inferior
del carrer dels Prats, realitzades per EXCAVACIONES MARCELINO LINARES, SL, per
un import de 2.788,64 € sense IVA i 585,61 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 3.374,25 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2016.1315300.61904 (OF30737) del pressupost municipal.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL PLA AGRUPAT DE
FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Atès l’escrit de la Diputació de Tarragona sol·licitant l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al
Pla Agrupat 2017, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, Consells Comarcals i Organitzacions Sindicals.
Atès que l’objectiu que es proposa és obtenir recursos destinats al finançament, millora i
increment de diferents accions formatives per al personal municipal i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona per a l’any 2017
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona i a la representació sindical.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS, CURS 2016-2017.
Vista la sol·licitud presentada pels pares de l’infant A. C. C., usuària de la llar d’infants
municipal Fartets per obtenir bonificació pel servei d’escolarització durant el curs escolar
2016-2017.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
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Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud per obtenir bonificació en l’escolarització del seu fill a la llar
d’infants municipal Fartets durant el curs escolar 2016-2017 (gener a juliol de 2017).
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS
Ajut a partir de gener de 2017:
Infant: A. C. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30 %, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes
Total mensual: 79 €/mes
SEGON. Validar la despesa de la bonificació per a la llar d’infants municipal Fartets per un
import de 553 € a càrrec de la partida 14 32300 22799 AD 1074 del vigent pressupost
municipal que correspon a:
Total mensual de la bonificació és de 79 € per 7 mensualitats de gener a juliol de 2017= 553
€
Bonificació d’escolarització: 51 € per 7 mesos= 357 €
Bonificació de menjador: 28 € per 7 mesos = 196 €

TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Fartets, a les
persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUPORT
ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNCIPAL, CURS 2015/2016.
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Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona amb data 16 de desembre
de 2016 on s’acorda concedir a l’Ajuntament de Vila-seca les subvencions que a continuació
es detallen:
−
−

Llar d’Infants Les Vimeteres:
Llar d’Infants Els Fartets:

65.537,50 €
19.337,50 €

Vistes les bases específiques reguladores del Programa Extraordinari de Suport als Centres
del primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal.
I vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per import de
65.537,50 € per al funcionament corresponent al curs 2015-2016 de la Llar d’Infants
Municipal Les Vimeteres.
SEGON. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per import de
19.337,50 € per al funcionament corresponent al curs 2015-2016 de la Llar d’Infants
Municipal Els Fartets.
TERCER. Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona i a la Intervenció Municipal.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2016.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 29 de desembre de 2015.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa VEIFERIG SERVEIS, S.L., d’un incentiu per
a la contractació d’una persona aturada major de 50 anys, amb un contracte indefinit a
jornada completa, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
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la Intervenció municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització
Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa VEIFERIG SERVEIS, S.L., d’un
incentiu per a la contractació d’una persona aturada major de 50 anys, amb un contracte
indefinit a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 6.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-27742) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa VEIFERIG SERVEIS, S.L.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ
DELS CURSOS DE FORMACIÓ DEL PROGRAMA CARRETERA I MANTA.

Atès que per acord de Junta de Govern de data 29 de desembre de 2016 es va aprovar la
relació classificada de les proposicions presentades en el procediment obert amb
pluralitat de criteris per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei dels
cursos de formació del programa Carretera i Manta, per dues anualitats, amb possibilitat
de pròrroga, d’acord amb la qual va obtenir la millor puntuació l’empresa ESCOLA DE
L’ESPLAI DE TARRAGONA, FUNDACIÓ SANTA M. DE SIURANA, pel preu de 53.850,€ (exempt d’IVA). Essent l’import de l’any 2017 de 30.215,- (exempt d’IVA).
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Atès que l’empresa requerida va constituir en data 04 de gener de 2017 la garantia
definitiva i ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment obert amb pluralitat de criteris, de conformitat amb l’establert pels articles
157 i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011
Vist l’informe de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de consignació
adequada i suficient per a portar a terme la contractació del servei, amb càrrec a la
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partida 14 33400 22606 conjunt AD 22, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei dels cursos de formació del
programa Carretera i Manta, per dues anualitats, amb possibilitat de pròrroga, a
l’empresa ESCOLA DE L’ESPLAI DE TARRAGONA, FUNDACIÓ SANTA M. DE
SIURANA per import de 53.850,- € (exempt d’IVA) éssent l’import de la temporada de
2017 de 30.215,- (exempt d’IVA) amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta.
SEGON.- Requerir a l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde perquè procedeixi a la signatura del corresponent
contracte administratiu.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
CINQUÈ.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.
5.5 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS D’AJUTS.

A) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER LA TAXA DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.
Vist la sol·licitud d’ajut de la taxa de recollida d’escombraries presentada per la Sra. V. S.
M., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut per la taxa de recollida d’escombraries a la Sra. Vicenta Silvero
Montero, per superar el barem econòmic establer a les Bases.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

B) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER ADAPTACIÓ
D’HABITATGE.
Vist la sol·licitud d’ajut de la taxa de recollida d’escombraries presentada pel Sr. F. B. L., i
vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, i vista la proposta formulada per la
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Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut per l’adaptació d’habitatge al Sr. F. B. L., per superar el barem
econòmic establert a les Bases.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

C) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A SOL·LICITUD D’AJUT DE PAGAMENT DEL REBUT DE
SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament del rebut de subministrament d’aigua potable
presentada per la Sra. M. Q. J., i vist l’informe que ha emès l’Àrea de Bàsica de Vila-seca,
i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la bonificació del subministrament d’aigua potable a la Sra. M. Q.J.,
donat que el període de facturació que contempla la factura objecte de la sol·licitud,
l’habitatge no estava ocupat per la persona sol·licitant.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.01.31 12:10:05 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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