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 és telemàtica
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 2 de febrer de 2021.
2. S’aprova retornar la garantia definitiva a Eulen SA envers el contracte
dels serveis de socorrisme, vigilància i salvament a les platges del terme
municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 2020.
3. S’aprova el Conveni Marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit
i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en matèria de seguretat
viària.
4. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle Nissan Pathfinder matrícula 2402FRY de titularitat municipal.
5. S’aprova l’Adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
al compromís de col·laboració entre diverses administracions per impulsar el
projecte via.
6. S’aprova la quarta certificació de l’obra d’ampliació del menjador de la
Llar d’Infants «Sol i Vent» de l’Hospitalet de l’Infant.
7. Es dóna compte de diversa correspondència.
8. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament de la façana i pintura, a la Comunitat de Propietaris de la Via
Augusta cantonada carrer Chirac de l’Hospitalet de l’Infant.
9. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament de la façana de l’immoble situat al Carrer Sant Josep de
Vandellòs.
10. S’atorga llicència d’obertura per canvi substancial per la fabricació de
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vernís poliuretà, impermeabilitzants i pintures de base epoxi a les naus
situades al carrer Martí i Franquès, carrer Bonet Dalmau i carrer Gimbernat
del Polígon Industrial Les Tàpies I al terme municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’aprova concedir el canvi de titularitat de l’activitat dedicada a
Càmping a la Via Augusta a l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’aprova l’import a liquidar en concepte de l’1,5% de la taxa per
ocupació de domini públic, corresponent al 4rt trimestre de 2020 (gas).
13. S’aprova l’import a liquidar en concepte de l’1,5% de la taxa per
ocupació de domini públic, corresponent al 4rt trimestre de 2020
(electricitat).
14. S’aprova l’import a liquidar en concepte de l’1,5% de la taxa per
ocupació de domini públic, corresponent al 4rt trimestre de 2020.
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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La secretària

