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 9 de febrer de 2021.
2. S’aprova la convocatòria per al 2021, per a l’atorgament de subvencions en
matèria de cultura, pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva.
3. S’aprova la convocatòria per al 2021, per a l’atorgament de subvencions en
matèria de serveis funeraris, pel procediment de concessió en règim de
concurrència competitiva.
4. S’aprova la convocatòria per al 2021, per a l’atorgament de subvencions per la
realització d’activitats d’entitats de l’àmbit social i assistencial, pel procediment de
concessió en règim de concurrència competitiva.
5. S’aprova la convocatòria per al 2021, per a l’atorgament d’ajuts socials puntuals i
d’assistència als centres d’atenció a la gent gran de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, pel procediment en règim de concessió directa.
6. S’aprova la convocatòria per al 2021, per la concessió de prestacions socials de
caràcter econòmic per aliments i productes de primera necessitat davant la crisi
sanitària derivada de la pandèmia Covid-19, pel procediment en règim de concessió
directa.
7. S’aprova l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva dins del
programa de subvenció de llibres de text del curs 2019-2020 (Línia 1, Esmenes 3).
8. S’aproven les bases del concurs de Carnaval Tik Tok 2021.
9. S’aprova la justificació del conveni subscrit amb l’Estació Nàutica Costa Daurada
2020.
10. S’aprova l’acord de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant d’adhesió
a la segona pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació als Ens Locals de Catalunya_Exp.
2018.02.
11. S’aprova la convocatòria per al 2021, per a l’atorgament de subvencions en
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matèria d’urbanisme, pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva.
12. Es dóna compte de diversa correspondència.
13. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents en
canvi de baixant d’aigües pluvials, per avaria, al Carrer Galera de l’Hospitalet de
l’Infant.
14. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents en
arranjament de les rajoles i de la impermeabilització de la terrassa, al Carrer Navaes
de l’Hospitalet de l’Infant.
15. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents en
canvi de finestrals de l’habitatge, al Carrer Marià Fortuny de l’Hospitalet de l’Infant.
16. S’atorga llicència d’obra menor i aprovar el pla de desplegament de xarxa de
comunicacions per fibra òptica fins la llar, per al nucli de l’Almadrava, si bé
exclusivament en l’apartat d’estesa de cable de telecomunicacions per l’interior
d’infraestructures canalitzades soterrades ja existents en vialitat pública, voreres, i
zones públiques urbanes.
17. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents en
arranjaments de cuina i bany, canvi de paviment, i canvi de portes i finestres, al
Passeig de l’Almadrava, Grup Llagosta de l’Almadrava.
18. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents en
arranjaments de cuina i bany, canvi de paviment, i canvi de portes i finestres, al
Passeig de l’Almadrava, Grup Llagosta de l’Almadrava.

20. S’atorga llicència d’activitat de taller de confecció d’avarques amb zona de
venda d’Hospitalet de l’Infant al Carrer Gil Vernet cantonada carrer Bonet Dalmau
(polígon industrial Les Tàpies I).
21. S’atorga la concessió administrativa d’un columbari al cementiri de l’Hospitalet
de l’Infant.
22. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
La secretària
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19. S’atorga llicència integrada ambiental i de recreatives per a l’exercici de
l’activitat de Estació de servei amb rentador de vehicles, aparcament de camions,
hotel, bar, restaurant i bugaderia al Polígon Les Tàpies II C/ Joan Oró d’Hospitalet de
l’Infant.

