ASSISTENTS:
Alfons Garcia Rodríguez, Alcalde-President
Núria Ortiz Sánchez, 1a tinenta d’Alcalde
Mª José Gómez Fernández, 2a tinenta 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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
NO ASSISTEIX:
Frederic Escoda Gil, 3er tinent d’Alcalde

ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 1 de juliol de 2021.
2. S’aprova el conveni de col·laboració per a l’any 2021, entre l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Club Esportiu Hospitalet de l’Infant.
3. S’aprova l'expedient de contractació, amb caràcter urgent, mitjançant
procediment obert, amb diferents criteris de ponderació, envers el
contracte administratiu de la concessió del servei de bar del casal d’avis
de l’Hospitalet de l’Infant, convocant la seva licitació.
4. S’aproven les subvencions a usuaris dels centres de dia de Vandellòs i de
l’Hospitalet de l’Infant directament als usuaris del servei.
5. S’aprova el protocol de participació, el model de sol·licitud i la declaració
responsable.
6. S’aprova atorgar subvencions dins el programa per al foment del teixit
empresarial (targeta moneder_ fes-la rodar)
7. S’aprova la proposta envers la reducció de la liquidació de la taxa de les
parades del mercat de venda no sedentària de l’Hospitalet de l’infant.
8. S’aproven diverses liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
9. S’atorga llicència urbanística per a la constitució del règim de propietat
horitzontal de l’immoble emplaçat al carrer Estanislao Figueres de Vandellòs.
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10. Es dóna compte de diversa correspondència.
11. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjament de la cuina, i canvi de pavimentació de tot
l’habitatge, al Poblat d’Hifrensa, Carrer Genessies, de l’Hospitalet de l’Infant.
12. Donar-se per assabentat del canvi de titularitat de l’activitat dedicada a
bar ubicada al C/ París, 4 local 33 a l’Hospitalet de l’Infant
13. S’acorda concedir permís per ocupació de la via pública el proper dia 9
de juliol de 2021 de 08.00 a 15.00 hores per realitzar una mudança amb
plataforma elevadora al carrer Baix Camp de l’Hospitalet de l’Infant.
14. S’atorga pròrroga sol·licitada per acabar les obres de construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat, garatge i piscina, al carrer Antoni Tapies, urb. Els
Corralets de l’Hospitalet de l’Infant.
15. S’aprova la proposta de despeses.
16. S’aprova el pagament de factures
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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