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Des de l’Ajuntament de Vila-seca posem en marxa una nova edició de la campanya “Vila-seca, sigues coqueta”. Com molts de vosaltres recordareu,
aquesta campanya iniciada l’any 1991 s’ha desenvolupat en diferents etapes i sota diversos eslògans:
“Cases velles, belles façanes”
“...Amb més arbres”
“...Amb més llum”
“...Amb millors carrers”
“...Amb el cor ben viu!!!”
Adreçada bàsicament a l’àmbit del Centre Històric,
aquesta vegada i com a novetat important, la campanya estarà oberta a la totalitat dels habitatges del
nostre municipi, és a dir, a tots i cadascun dels barris
i nuclis de població.
Aquesta nova edició del “Vila-seca, sigues coqueta”
comptarà amb un pressupost de 200.000 €, finançats íntegrament pel nostre Ajuntament i té com a
objectius principals:
•

Millorar l’accessibilitat dels habitatges
d’aquelles persones que tenen una mobilitat més reduïda.

•

Continuar millorant les façanes dels habitatges de tot el municipi.

•

Incrementar l’activitat econòmica de les
nostres empreses i alhora les oportunitats
laborals de la nostra població.

Un cop més, amb aquests ajuts i incentius, volem
posar-nos al costat dels nostres veïns i veïnes per
a millorar plegats aquells aspectes que incideixen
positivament en el nostre paisatge urbà i en l’augment de la qualitat de vida de totes les persones
que vivim al municipi.
Josep Poblet i Tous
Alcalde

Vila-seca, sigues coqueta

1
Subvencions municipals per a la

instal·lació d’ascensors
i l’eliminació
de barreres
arquitectòniques
en edificis d’habitatges del municipi
de Vila-seca
Beneficiaris:
Habitatges construïts abans de l’octubre
de 1995
Subvencions de fins a 6.000 € per habitatge quan es tracti d’obres d’instal·lació
d’ascensor, i de fins a 600 € quan es tracti
únicament d’obres de supressió de barreres arquitectòniques.

2
Subvencions municipals
per a la

reparació i
pintura de façanes
i elements sortints annexes en
edificis d’habitatges del municipi
de Vila-seca
Beneficiaris:
Edificis d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars amb una antiguitat mínima de
10 anys
Subvencions de fins a 1.700 € per edifici en cas de rehabilitació de façana, i de
fins a 700 € per a pintura de façana.

