ASSISTENTS:
Alfons Garcia Rodríguez, Alcalde-President
Núria Ortiz Sánchez, 1a tinenta d’Alcalde
Mª José Gómez Fernández, 2a tinenta d’Alcalde
Frederic Escoda Gil, 3er tinent d’Alcalde
Diego Garcia Vera, 4rt tinent d’Alcalde
Guadalupe Capella Castellví, regidora amb veu, però sense vot
Tomás Díaz Crucera, regidor amb veu, però sense vot
Vicente Vaya Morte, Interventor, la seva assistència ha estat telemàtica
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 24 de febrer de 2021.
2. S’aprova la desestimació de responsabilitat patrimonial municipal a favor
de Paulo Outerial Pérez.
3. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a la Clínica Podològica
Laia Alió, any 2020.
4. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Societat La
Defensora de la Caça, activitats 2020.
5. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Penya Barça
l’Hospitalet de l’Infant, activitats 2020.
6. S’aprova la pròrroga del contracte administratiu dels serveis de neteja
d’equipaments municipals i espais públics.
7. S’aprova incoar expedient de contractació i aprovació del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir pel
procediment obert el contracte administratiu de concessió del servei del bar
del Casal de Jubilats de Vandellòs, pel procediment obert, tramitació urgent.
8. S’aproven les bases del concurs de Carnaval 2020, amb caràcter
retroactiu.
9. S’aprova incoar expedient de contractació i aprovació del Plec
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir
procediment obert el contracte administratiu de concessió del servei del
ubicat a la plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant,
procediment obert.
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10. S’aprova el calendari de pagament a la Mancomunitat d’Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT) de l’exercici de 2021.
11. Es dóna compte de diversa correspondència.
12. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjament superficial puntual del revestiment de façana, al
Carrer Llastres de l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjament de les cornises interiors de la façana del pati
d’illa, a la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al Carrer Llapassar,
Terra Alta i Carrer Priorat de l’Hospitalet de l’Infant.
14. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjaments del bany, al Carrer Barques de l’Hospitalet de
l’Infant.
15. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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