
 

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL                                    Núm. 2021/23  
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE JUNY DE 2021

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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària

ACORDS:

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 8 de juny de 2021.

2. S’aprova la concessió d’una subvenció per a l’entitat Associació Cultural Sempre en
Dansa, per al programa anual d’activitats de l’any 2021.

3. S’aprova la concessió d’una subvenció per a l’entitat  Associació Banda Clau de
Vent, , per al programa anual d’activitats de l’any 2021.

4. S’aprova la concessió d’una subvenció per a l’entitat Colla de Diables de Vandellòs,
per al programa anual d’activitats durant l’any 2021.

5.  S’aprova la  concessió  d’una subvenció  per  a  l’entitat  Centre  Cultural  Esportiu  i
Recreatiu de Vandellòs, per al programa anual d’activitats durant l’any 2021.

6. S’aprova la concessió d’una subvenció per a l’entitat Ball de Diables de l’Hospitalet
de l’Infant, per al programa anual d’activitats durant l’any 2021

7. S’aproven les subvencions a usuaris de la Residència per a gent gran Lo Parralet de
Vandellòs  directament  a  l’empresa  concessionària  del  servei,  la  Fundació  per  a
l’Atenció Social, d’acord els rebuts corresponents al mes de maig de 2021

8.  S’aprova  la  celebració  del  Correfoc  de  Sant  Joan  a  l’Hospitalet  de  l’Infant  el
23/06/2021, de les 22.00h a les 23.00h

9. S’aprova la celebració del Correfoc de Sant Joan a Vandellòs el 23/06/2021, de les
22.00h a les 23.00h

10.  S’aprova  validar  el  Decret  d’Alcaldia  envers  Adjudicació  del  contracte
administratiu  dels  serveis  de  socorrisme,  vigilància  i  salvament  a  les  platges  del
terme municipal.



 

11. S’aprova atorgar subvencions dins el programa per al foment del teixit empresarial
(targeta moneder_ fes-la rodar) 

12. S’aprova el protocol de regulació d’accés a l’espai natural, especialment a la zona
costanera de la platja del Torn i Cova del Llop Marí.

13. S’atorga la llicència d’ocupació d’un espai de 4m2 a la via pública amb una caseta
de pirotècnia del 16 al 30 de juny de 2021 a Avinguda Lluís Companys, entrada del
supermercat MERCADONA.

14. S’atorga la llicència d’ocupació d’un espai de 4m2 a la via pública amb una caseta
de pirotècnia del 16 al 30 de juny de 2021 a l’Avinguda Lluís Companys, entrada del
supermercat LIDL, a Hipercohete SL

15.  S’aproven  diverses  liquidacions  de  l'Impost  sobre  l'Increment  de  Valor  dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.

16.  S’aprova concedir permís a "La Boulangerie -Van de Merwe SCP" a ocupar la via
pública al C/ Sant Pere, 7 a l’Hospitalet de l’Infant amb 10 taules

17. S’aprova concedir permís a "La casa del pollo a l’ast a ocupar la via pública al C/
Sant Pere, 5 a l’Hospitalet de l’Infant amb 6 taules.

18.  S’aprova disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze
mesos.

19. Es dóna compte de diversa correspondència.

20. S’atorga llicència d’obra menor per realitzar obres consistents en l’arranjament de
la  façana  FASE  III  en  l’edifici  situat  al  Passeig  de  l’Arenal,  a  l’edifici  anomenat
"Califòrnia", de l’Hospitalet de l’Infant.

21.  S’atorga llicència  d’obra  menor  per  dur  a  terme obres  menors  consistents  en
arranjaments de desperfectes en façana, i canviar 6 teules, al Carrer Sant Jaume de
Masriudoms.

22. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents en la
construcció de gual, i reforma de tanca de solar, al Carrer Jaume II, de l’Hospitalet de
l’Infant.

23.  S’atorga llicència  d’obra  menor  per  dur  a  terme obres  menors  consistents  en
arranjament de lavabo i canviar finestrals d’aparador, a la Via Augusta de l’Hospitalet
de l’Infant

24.  S’atorga llicència  d’obra  menor  per  dur  a  terme obres  menors  consistents  en
arranjament del cantell del balcó, al Carrer Galera de l’Hospitalet de l’Infant.

25.  S’atorga llicència  d’obra  menor  per  dur  a  terme obres  menors  consistents  en



 

pintat de la façana, de l’immoble situat al Carrer Sant Isidre de Vandellòs.

26. Es resta assabentat que s’exerceix l’activitat de centre de fisioteràpia a la Plaça
Catalunya de Vandellòs.

27. S’aprova la proposta de despeses.

28. S’aprova el pagament de factures

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
 
 
La secretària 


