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

DATA:
LLOC:
HORARI:

23 d’octubre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.25 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 Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, 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 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 16 d’octubre de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES RELACIONS DE FACTURES.
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A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000779), per import de 64.658,37 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
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prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000781), per import de 314.016,56 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DE LES MEMÒRIES VALORADES, DIRECCIÓ D’OBRA I
COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT PER A LA MILLORA DEL FERM DE
DIFERENTS CAMINS MUNICIPALS.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per l’adjudicació del serveis de redacció de les memòries valorades, direcció d’obra i
coordinació de la seguretat i salut per a la millora del ferm de diferents camins municipals,
ja que es troben en mal estat.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Invall SA per un
import de 21.102,40 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 18 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 13 d’octubre de 2017.
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En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció 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.- Aprovar l’expedient de contractació menor de serveis per la redacció de les
memòries valorades, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per a la millora del
ferm de diferents camins municipals.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Invall SA amb NIF A-43.008.424 el contracte d’obres de
serveis de redacció de memòries valorades, direcció d’obra i coordinació de seguretat i
salut per a la millora del ferm de diferents camins municipals, per un import de 17.440,00
€, més 3.662,40 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 21.102,40 €, per
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.45400.63100 ADRC24601 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UNA FINCA SITUADA AL
CARRER DE LA FONT 8 DE VILA-SECA.
Vista la proposta de l’Alcaldia per a l'adquisició del local situat al carrer de la Font, núm. 8
locals 2 i 3 amb façana al carrer de Sant Antoni i xamfrà amb el carrer de la Font, de Vilaseca, propietat del Sr. F. B.T.
Vist l'escrit presentat pel Sr. F. B. T. oferint la venda de la finca de referència, així com l
l'informe emès per l'arquitecte municipal en relació a la valoració del local.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adquisició directa
de l’esmentada finca, d’acord amb el que estableixen els articles 206.3 d) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, l’article 30.1 a) del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que s’ha sol·licitat informe a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
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Catalunya, que ha informat favorablement l’adquisició directa de la finca de referència,
segons informe notificat en data 11 de juliol de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 d’agost actual.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2017-565 de la Intervenció General de data 10
d’octubre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables 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 l’adquisició del local situat al carrer de la Font, núm. 8 baixos 2-3 de
Vila-seca, propietat del Sr. F. T. B., amb DNI 39.686.758 M, per import de 119.218,12 €
amb càrrec a la partida 13.93300.62200 del Pressupost Municipal.
SEGON. Sol·licitar al liquidador de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentals l’exempció dels impostos que graven la transmissió de la finca de referència.
TERCER. Sol·licitar al Registrador de la Propietat de Vila-seca la cancel·lació, per
prescripció, de la càrrega censal de l’any 1913.
QUART. Donar d’altra a l’Inventari Municipal de Béns i Drets l’objecte de la present
adquisició, amb efectes de l’exercici en què es formalitzi la corresponent escriptura.
CINQUÈ. Facultar el Sr. alcalde-president per a la signatura de tots els documents que
siguin necessaris per a la formalització del present acord.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DE CARBÓNICAS MASQUEFINA SA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES
OBRES DE REDISTRIBUCIÓ INTERIOR D’UNA NAU A L’AVDA. DE L’ESTADI S/N DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Carbonicas Masquefina SA de llicència municipal per les obres de
redistribució interior de la nau situada a l’avda. de l’Estadi, s/n 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:
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PRIMER.- Concedir a Carbonicas Masquefina SA, la llicència municipal d’obres 629/17
per les obres de redistribució interior de la nau situada a l’avda. de l’Estadi s/n de Vilaseca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis 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.
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.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
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11a.- 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. 801236 84 de data 24.07.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

293,04 €
146,52 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior

439,56 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € 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.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ URBANÍSTICA I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES
ALS CARRERS DE SALAURIS, DE BAGÀ, DEL SEGRE I DE MONTSENY DE VILASECA.
Vista l’acta de recepció 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.- Aprovar l’Acta de recepció de les obres de rehabilitació urbanística i millora de
l’accessibilitat de les voreres als carrers de Salauris, de Bagà, del Segre i de Montseny de
Vila-seca, executades per l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE, SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
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A) SOL·LICITUD DE PROHOTELES SALOU SA, 2 DE RETORN DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA DE
L’HOTEL SITUAT A C. PLATJA DEL RACÓ DE LA PINEDA.
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 Prohoteles Salou SA, el retorn de la fiança dipositada per les obres
de reforma interior de la planta baixa de l’Hotel situat al c. Platja del Racó de La Pineda,
per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GAES, SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DEL CAPCAR DE VILA-SECA (LOT 307).
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 GAES, SA, la devolució de la fiança dipositada pel
contracte de subministrament d’equipament del CAP-CAR (Lot 307), per import de 519,50
€.
SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE,
DE DIVERSOS ORNAMENTS DE NADAL, PER ALS NUCLIS URBANS DE LA PINEDA
I DE LA PLANA.
Vist que en data 28 d’agost de 2017 es va aprovar iniciar l’expedient de contractació del
subministrament, transport i emmagatzematge, en règim de lloguer sense opció de compra,
de diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per als nuclis urbans de La Pineda i de La
Plana, així com els Plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen la licitació,
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el que
disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
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Vist que en data 20 de setembre de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona l’anunci de licitació, tanmateix es va publicar en el perfil del
contractant els Plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen la licitació.
Vist que ha transcorregut el termini de presentació de proposicions, mitjançant Acta de la
Mesa de Contractació constituïda el dia 16 d’octubre de 2017, es posa de manifest que
en el present procediment no s’han presentat licitadors, proposant-ne que es declari el
procediment desert.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atesa aquesta proposta de la Mesa de Contractació.
Atès el que disposa l’article 151.3 del TRCSP que estableix que no podrà declarar-se
deserta una licitació quan s’hagi presentat alguna oferta o proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en el Plec, deduint-ne “a sensu contrario” que sí
podrà declarar-se deserta una licitació quan no s’hagi presentat cap oferta.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar deserta la licitació del contracte que té com a objecte la contractació
del subministrament, transport i emmagatzematge, en règim de lloguer sense opció de
compra, de diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per als nuclis urbans de La
Pineda i de La Plana, ja que no s’ha presentat cap licitador.
SEGON. Procedir a la publicació de la present resolució al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’USOS DE LES
PLATGES DEL MUNICIPI 2017/2021, TEMPORADA ESTIUENCA DE 2018.

Atès que l’Ajuntament de Vila-seca està interessat en gestionar l’explotació indirecta de
serveis i ocupacions de temporada que no precisen d’instal·lacions fixes en les platges del
municipi.
Atès que es tracta de serveis prestats per particulars destinats al públic en general,
mitjançant la utilització especial de béns de domini públic, per mitjà d’instal·lacions
desmuntables compatibles amb els usos propis de la zona marítima terrestre i que no
desnaturalitzen el principi d’ús públic de les platges.
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Atès el Decret 248/1993, de 28 de setembre, sobre la redacció i l'aprovació dels plans
d'ordenació de platges i dels plans d'usos de temporada.
Atès que arrel de les transferències formalitzades pel Reial Decret 1404/2007, de 29
d’octubre, de traspàs de funcions i de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat
de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral; la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes, ha assumit, entre d’altres, les funcions corresponents a la regulació i
aprovació dels plans d’ordenació i ús del litoral i les platges, i la gestió dels títols d’ocupació i
d’ús del domini públic marítim terrestre.
Atès el Ple de la Corporació en sessió de 25-11-2016 va aprovar el Pla de distribució d’Usos
i Serveis per a les temporades estiuenques 2017-2021 a les platges del municipi de Vilaseca i trametre’l al servei de Costes de la Direcció general de Ports, Aeroports i Costes de la
generalitat, Administració competent en l’ordenació i protecció del sistema costaner.
Atesa la Resolució del director general d’Ordenació del territori i Urbanisme de data 6-42017, d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar litoral del
terme municipal de Vila-seca per al període 2017-2021 i d’autorització de l’ocupació
temporal per a la temporada 2017 de la zona de domini públic marítima terrestre i la zona de
servitud de protecció de les instal·lacions sol·licitades, la qual incorpora les determinacions
de Capitania Marítima i de la Direcció General de Polítiques ambientals i Medi Natural.
Vista la proposta de delimitació de la costa a ocupar, els plànols actualitzats de les
instal·lacions i els serveis que requereixen, amb l’estudi econòmic-financer, d'ordenació i
distribució dels serveis a les platges del municipi per a la temporada d’estiu 2018, formulats
pels Serveis Tècnics Municipals.
Atès allò que senyala la Llei de Costes i el seu Reglament en relació a l'establiment de
serveis de temporada, tant pel que fa a l'ús del domini públic marítim-terrestre, així com
ocupacions, distàncies senyalades en els articles 67 a 70 del Reglament o la regulació que
fixa l'article 111 sobre el procediment per a l'atorgament de l'autorització d'ocupació de
l'esmentat domini públic, gestió dels títols d’ocupació i ús del domini públic marítim terrestre,
especialment de les autoritzacions i concessions i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’actualització del Pla d’Usos i Serveis de les platges del municipi de Vilaseca, corresponent a la Temporada Estiuenca 2018 i trametre’l al Servei de Costes de la
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya, Administració
competent en l’ordenació i protecció del sistema costaner.
SEGON.- Sol·licitar al Servei de Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes
de la Generalitat de Catalunya, la preceptiva autorització per a l’explotació dels serveis de la
temporada estiuenca 2018 que s’hi delimiten en l’esmentat Pla d’Usos de Temporada, des
del 25 de març fins al 31 d'octubre de l’any 2018.
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5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A
INSTAL.LAR PARADES AMBULANTS AL MERCAT DELS ENCANTS DE LA PINEDA.
Vistes les sol·licituds efectuades per diversos interessats, en les quals demanen llicència
municipal per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant
el present any 2017.
Donat que en l’acord de Junta de Govern Local de data 15/05/2017 es va aprovar el Padró
per la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic “Mercat
d’encants de la Pineda”.
Atès que s’ha comprovat que s’ha efectuat el pagament a BASE – gestió d’ingressos, dels
rebuts corresponents a la taxa per a l’exercici 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Ordenança fiscal núm. 20. Annex 2 Mercat d’encants a la via pública. BOP de Tarragona –
núm. 233, 09-12-2016.
Vistos els anteriors antecedents, 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.- Concedir als interessats que figuren en l’expedient, llicència temporal (Article 6,
ordenança de mercats de venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al
mercat dels encants de la Pineda.
SEGON.- Aquestes llicències queden condicionades a les condicions que figuren en la
llicència.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LES DESPESES CORRESPONENTS A
LES FESTES DE SANT JOAN 2017 DE LA PLANA.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data de 19 de juny de 2017 amb
motiu de l’aprovació de les activitats i de la despesa corresponent a la Festa de Sant
Joan de la Plana 2017.
Atès que, quan es va aprovar la despesa de les Festes de Sant Joan de La Plana es va
calcular un pressupost sense IVA i per tant aquest error material produeix una diferència
sobre el pressupostat, així com algunes altres diferències derivades de millores de
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prevenció proposades per la tècnica de seguretat, i d’altres incidències que es desprenen
de l’informe obrant a l’expedient, tot el que va ocasionar una despesa no prevista en el
programa d’activitats i despesa aprovades.
De conformitat amb allò que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que determina
possibilitat que la falta de reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada
mitjançant l’atorgament de la mateixa per part de l’òrgan competent.
Vist allò que disposa la base 18 de les d’execució del pressupost pel que fa a l’aprovació
de la despesa i la convalidació administrativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-573 de la Intervenció General de data 13
d’octubre de 2017, amb objeccions no suspensives.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar i ampliar la despesa màxima, que consta detallada a l’informe adjunt,
corresponent a les Festes de Sant Joan de La Plana, per un import màxim de 3.585,08 €,
a càrrec del pressupost de 2017, AC 24670.
SEGON.- Trametre còpia d’aquest acord a la Intervenció Municipal.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L`OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.

A) 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 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa HIPER REGAL GASULL, SL, amb NIF
B43344464 empresa que té aprovada concessions d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
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Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de les subvencions concedides, una concessió en relació a la contractació d’un
treballador amb un contracte fix discontinu (exp. 653/2015-76) i una concessió en relació
a la contractació d’un treballador amb un contracte de 3 mesos (exp.653/2015-103) i ha
presentat la documentació necessària segons les bases reguladores d’aquests incentius.
Atès que l’empresa presenta la sol·licitud de pagament de la concessió de la contractació
del treballador amb un contracte fixe discontinu (exp. 653/2015-76) 11 dies desprès de la
data límit, s’estableix un import de 75€ de penalització.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 21 de juny de 2017,
on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada per
l’empresa HIPER REGAL GASULL, SL, amb NIF B43344464 es proposa el pagament
d’un incentiu total per import de 2.675 euros en relació a la contractació d’un treballador
amb un contracte de 3 mesos i una treballadora amb un contracte fix discontinu.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 de juliol de 2017.
Vist l’informe de conformitat condicionada núm. 12-2017-533 de la Intervenció General de
data 2 d’octubre de 2017, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa final per import de 2.675 euros i el pagament a l’empresa
HIPER REGAL GASULL, SL, amb NIF B43344464 en relació a la d’un treballador amb un
contracte de 3 mesos i una treballadora amb un contracte fix discontinu, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 i l’operació núm. relació 738 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
HIPER REGAL GASULL, SL.
B) 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 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 15 de setembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades han
sol·licitat el pagament de la subvenció i han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 15 de setembre de
2017, on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per cada una de les empreses, es proposa el pagament d’un incentiu total per import de
6.000 euros.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 15/09/2017.
Vist l’informe favorable amb objeccions no suspensives de la Intervenció Municipal 122017-563 de data 10 d’octubre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en el quadre inclòs a l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 6.000 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació núm. relació 752 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2016, 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 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 15 de setembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per un import de 2.000 euros
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que han transcorregut els 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor
referenciat ha sol·licitat el segon pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Atès que algunes empreses referenciades han presentat la documentació desprès de la
data límit de justificació, se’ls aplica l’article 14 de les bases reguladores amb sanció
pecuniària a descomptar del pagament de la subvenció.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 15 de setembre de
2017, on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada

14

per cada una de les empreses, es proposa el pagament d’un incentiu total per import de
2.925 euros.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 15/09/2017.
Vist l’informe favorable amb objeccions no suspensives de la Intervenció Municipal 122017-564 de data 10 d’octubre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en el quadre inclòs a l’expedient
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 2.925 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
14.43300.47000 i operació núm. relació 755 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ,
EXERCICI 2016.

A) 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 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud de pagament presentada per l’empresa ALONSO CHARTERS &
LEASES, SL amb NIF B55684021 amb data 15 de setembre de 2017, com a empreses i
emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per import de 2.000 euros, per
a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor referenciat
ha sol·licitat el pagament del 2on 50% de la subvenció i han presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 de setembre de
2017, on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa i emprenedor, es proposa el pagament del 2on 50% de l’incentiu per un
import de 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 segons mesos d’activitat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 3 d’octubre de 2017.
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Vist l’informe favorable amb objeccions no suspensives de la Intervenció Municipal de
data 9 d’octubre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa i el pagament a l’empresa ALONSO CHARTERS &
LEASES, SL de l’incentiu del 2on 50% per import de 1.000 euros corresponents a la
justificació dels 6 segons mesos d’activitat, a càrrec de la partida 14.43300.47000 i
operació 24041 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
ALONSO CHARTERS & LEASES, SL.

B) 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 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2016 on es concedeix la
subvenció sol·licitada pel Sr. S. C. S. per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi
amb un import de 2.000 euros.
Vist que a finals de l’exercici 2016 es van donar de baixa els crèdits de les subvencions
concedides pel Programa Impuls a l’Ocupació 2016 que no complien els requisits de les
Bases Reguladores i, per errada material es va incloure el beneficiari objecte de
l’expedient no essent objecte d’incorporació per l’exercici posterior.
Vista la sol·licitud de pagament amb data 16 de gener de 2017 presentada pel Sr. S. C.
S., com a empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut dotze mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor
referenciat ha sol·licitat el pagament del 100% de la subvenció i han presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local en data 28 d’agost de 2017,
on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada per
l’empresa i emprenedor, es proposa el pagament del 100% de l’incentiu per un import de
2.000 euros, corresponents a la justificació dels 12 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 6.2 de les bases que
els fixa en un 100% als 12 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei en data 14 de setembre de 2017.
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Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal 12/2017-575 de
data 13 d’octubre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament a l’emprenedor S. C. S. de l’incentiu final per import de
2.000 euros, a càrrec de la partida 14.43300.47000 i DO 24834 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor S. C. S.
6.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DE LA UEC
MUNICIPAL “AULA 15”, CURS 2017-2018.
Vist que aquest curs escolar 2017-2018 s’ha de continuar mantenint el conveni de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per a la
realització d’activitats complementàries específiques de l’ESO adreçades als alumnes amb
necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar en unitats
d’escolarització compartida.
Vist que l’aportació de la Generalitat està establerta en el conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Vila-seca per al desenvolupament de la UEC Municipal Aula 15 del curs
2017-2018.
Atès que el Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Vila-seca la quantitat
màxima per alumne i mes de 600,00 euros i que l’import màxim que aportarà el
Departament d’Ensenyament per al període del 15 de setembre de 2017 fins el 30 de juny
de 2018 serà de 85.500,00 euros.
Atès que el pressupost total previst pel funcionament de la UEC Aula 15 curs 2017-2018
serà de 130.765,32 euros, dels quals 85.500,00€ els aportarà el Departament
d’Ensenyament i 45.265,32 euros els aportarà l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist el conveni confeccionat per al funcionament del servei de la Unitat d’Escolarització
Compartida per al curs 2017-2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 de setembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització favorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2017-577 de
data 16/10/2017.
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Vist l’informe complementari de fiscalització de data 18/10/2017, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Servies al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament de la Unitat d’Escolarització Compartida Municipal “Aula 15”
per a la realització d’activitats complementàries d’ESO adreçades a alumnes amb
necessitats educatives especials per al curs 2017-2018.
SEGON.- D’acord amb el conveni, l’aportació del Departament d’Ensenyament serà de
85.500,00 euros per al període del 15 de setembre de 2017 fins el 30 de juny de 2018 i
l’aportació de l’Ajuntament per aquest mateix període lectiu serà de 45.265,32 euros.
TERCER.- Donat que l’actuació afecta el pressupost 2018, cal subordinar el crèdit que
s’autoritza a càrrec de dit exercici, a l’aprovació definitiva del pressupost del 2018.
QUART. Facultar el Sr. alcalde per a la signatura d’aquest conveni de col·laboració i dels
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA NOVA ALTA DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
DEPENDÈNCIA.
Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del
Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
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aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost 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. Aprovar l’alta del SAD-Dependències al següent usuari:

USUARI/A - SAD SOCIAL
(alta)

J. L. G.

IMPORT AJUNTAMENT
CORRESPONENT AL PERÍODE
OCTUBRE-DESEMBRE 2017
(34%)

164,48 €

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 164,48 €, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADC 7048 del vigent pressupost municipal, dintre de la
despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2. Acord econòmic anual, vinculat al
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila.seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics.
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Tarragonès.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
6.7 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS D’AJUSTS SOCIALS.

A) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PAGAMENT REBUTS DE
SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE
Vista la sol·licitud d’ajut per al pagament de rebuts de lloguer, presentada pel Sr. T. M.,
vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 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 al pagament de rebuts de subministrament d’aigua potable,
al Sr. T. M., per no complir amb els requisits establert a les Bases Reguladores.
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SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca

B) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT DE LLOGUER
D’HABITATGE
Vista la sol·licitud d’ajut per al pagament de rebuts de lloguer, presentada pel Sr. F. U. G.,
i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 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 al pagament de rebuts de lloguer, al Sr. F. U. G., per no
complir amb el requisits establert a les Bases Reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca

C) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER L’ADQUISICIÓ
D’AUDIOFONS.
Vista la sol·licitud d’ajut per l’adquisició d’audiòfons, presentada per la Sra. R. G. A., i vist
l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 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 l’adquisició d’audiòfons, a la Sra. R. G. A., per no complir
amb els requisit social establert a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca

D) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER ADAPTACIÓ
HABITATGE.
Vista la sol·licitud d’ajut per adaptació d’habitatge, presentada pel Sr. P. J. L., vist
l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 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 adaptació habitatge, al Sr. P. J. L., per no complir amb els
requisit social establert a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca

7è. ASSUMPTES URGENTS.
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No n’hi ha.
8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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