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, la seva
assistència és telemàtica
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 novembre de 2021
2. S’aprova l’atorgament de subvencions dins el programa d’ajuts per
eficiència energètica i autoconsum (acta número 1).
3. S’aprova l’atorgament de subvencions dins el programa d’ajuts per
eficiència energètica i autoconsum (acta número 2).
4. S’aprova l'expedient de contractació per a la contractació dels serveis de
control dels mercats de venda no sedentària de Vandellòs l’Hospitalet de
l’Infant.
5. S’aprova l'expedient de contractació del servei de manteniment i suport de
l’aplicació informàtica Gestiona EsPublico, convocant la seva licitació.
6. S’aprova l’acta número 8 d’atorgament de subvencions dins del programa
per al foment de teixit empresarial (targeta moneder_fes-la rodar).
7. S’aprova la renúncia voluntària presentada per Punch de Clock SL envers
el contracte administratiu de concessió de serveis del Bar de la plaça
Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant.
8. S’aprova l'expedient de contractació del subministrament i serveis de 2
vehicles tipus SUV adscrits a Policia Local més manteniment mitjançant
rènting.
9. S’aprova iniciar l’expedient de l’operació jurídica complementària en
relació al Projecte de Reparcel·lació de la unitat d’actuació del PAUu 14
“Arenal Centre” (Text refós novembre 2019) (antic Polígon 7) aprovat per
aquest Ajuntament per acord de Junta de Govern Local de data 10 de gener
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de 2020, punt (3.D.8)
10. S’aprova autoritzar a l’Agència Catalana de l’Aigua per executar el canvi
d’emplaçament previst del piezòmetre a emplaçar al nucli urbà de Vandellòs.
11. Es dóna compte de diversa correspondència.
12. S’atorga permís per modificar la llicència d’obra major al carrer Ramon
Casas de l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga llicència d’Obra major consistent en la reforma interior d’un
habitatge al carrer César Gimeno de l’Hospitalet de l’Infant.
14. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
substitució de xiprers ter tanca d’obra i tancat metàl·lic a l’Avinguda Ramon
Berenguer IV de l’Hospitalet de l’Infant.
15. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament del bany, amb canvi de banyera per plat de dutxa ala carrer Via
Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
16. S’acorda donar-se per assabentat que s’exerceix l’activitat de perruqueria
al carrer Galera de l’Hospitalet de l’Infant.
17. S’aprova liquidació de la taxa per
corresponents al tercer trimestre de 2021.

ocupació

del

domini

públic

18. S’atorga permís d’ocupació de via pública al carrer Paris de l’Hospitalet de
l’Infant per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega.

20. S’atorga permís per ocupar la via pública el dia 13 de novembre de 2021
per realitzar una activitat musical, actuació DJ.
21. S’aprova la proposta de despeses.
22. S’aprova el pagament de factures

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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19. S’atorga permís d’ocupació de via pública al carrer Paris en motiu d’obres
a l’immoble del carrer esmentat.

