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 6 d’octubre de 2021
2.
S’aprova pagament a favor de Cuina i Gestió SLU en concepte
d’indemnització per danys i perjudicis per l’aturada del servei de menjador
escolar (monitoratge i àpats) i del servei d’acollida a l’escola Valdelors durant
el període de març a juny del curs 2019/2020 a causa de la pandèmia de
COVID-19
3. S’aprova el conveni de cooperació educativa per al desenvolupament de
programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
4. S’aprova prorrogar per dos anys el contracte administratiu de concessió de
serveis de l’ús, explotació i aprofitament de les instal·lacions del Bar del Casal
de Masboquera.
5. S’aprova prorrogar per un any el contracte administratiu de concessió de
serveis de l’ús, explotació i aprofitament de les instal·lacions del Bar del Puvill
de Masridoms.
6. S’aprova descomptar del cànon anual de la concessió del Bar Cadaloques
l’import corresponent al rebut de l’aigua previ a l’adjudicació de la licitació.
7. S’aproven diverses liquidacions de l’impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana .
8. S’aprova inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i Plec
de prescripcions tècniques per a la contractació mixta de subministrament i
instal·lació dels sistemes d’alarma d’intrusió i el posterior manteniment i
connexió a central receptora en els edificis municipals del terme municipal de
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
9. S’aprova l'expedient de contractació, amb caràcter ordinari, mitjançant
procediment obert simplificat, per a la contractació de l’execució de les obres
"Projecte de reurbanització de la Via Augusta entre els carrers Vandellòs i
Masriudoms a l’Hospitalet de l’Infant".
10. S’aproven els preus contradictoris envers l’obra "Ampliació del menjador
de la Llar d’Infants "Sol i Vent" de l’Hospitalet de l’Infant".
11. S’aprova la certificació núm. 6 i tancament de l’obra presentada per
Edifisa Enter, S.L. relativa a l’obra "Ampliació del menjador de la Llar d’Infants
"Sol i Vent" de l’Hospitalet de l’Infant".
12. Es dóna compte de diversa correspondència.
13. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament de terrassa i teulada, al Carrer Major de Masriudoms.
14. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament de teules que produeixen goteres al carrer Blanca d’Anjou de
l’Hospitalet de l’Infant.
15. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament del bany al carrer Jaume I de l’Hospitalet de l’Infant.
16. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en la construcció d’una piscina al carrer Llastres de l’Hospitalet de l’Infant.

18. S’atorga permís per tallar pins de la propietat situada al carrer Romer,
urbanització Vanessa Park de l’Hospitalet de l’Infant
19. S’aprova la liquidació de la taxa per ocupació de domini públic
corresponent al tercer trimestre de 2021.
20. S’aprova donar permís per ocupar la via pública davant de l’edifici Aníbal
de l’Hospitalet de l’Infant per obres d’arranjament d’un balcó.
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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17. Es dona per assabentat del canvi de titularitat de l’activitat existent de
l’estació de servei i edifici auxiliar ubicat a l’autopista AP7 pk 238 marge
esquerra (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) a favor de ENI IBERIA S.L.

