EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm. 2021/49
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2021

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 10 de desembre de 2021
2. S’aproven les subvencions a usuaris de la Residència per a gent gran Lo
Parralet de Vandellòs dels mesos de setembre, octubre i novembre de 2021.
3. S’aprova inicialment el Plec de Clàusules Administratives i prescripcions
tècniques, que regeixen el contracte administratiu del servei de control de
plagues del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
4. S’aprova retornar la fiança corresponent al 5% del valor de licitació dels
serveis d’assessoria ISO i EMAS pels anys de 2018 a 2021.
5. S’aprova prorrogar el contracte dels serveis de jardineria i manteniment de
zones verdes municipals i espais públics fins el 31 d’octubre de 2022.
6. S’aprova l’atorgament de subvencions per a l’ensenyament dins el programa
de subvenció de transport 2021-2022.
7. S’aprova la justificació de subvenció mitjançant addenda al conveni entre el
Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament.
8. S’aprova el termini addicional de presentació de sol·licituds dins el programa
de subvenció de llibres de text curs 2021-2022 (línia 1)
9. S’aprova l’addenda al conveni de col·laboració amb el Club Esportiu de
l’Hospitalet de l’Infant per a l’any 2021.
10. S’aprova el pagament corresponent a l’import de la subvenció atorgada per
l’any 2021 al Club Esportiu Hospitalet de l’Infant directament a Llastres Serveis
Municipals.
11. S’aproven les addendes als convenis vigents amb el Consorci per a la
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ASSISTENTS:

Normalització Lingüística per a dur a terme cursos de català del primer
trimestre del curs 2021-2022.
12. S’aprova designar a la regidora d’ensenyament Núria Ortiz Sánchez com a
representant d’aquest Ajuntament, perquè formi part del Consell Escolar de
l’Escola Valdelors.
13. S’aprova atorgar subvencions envers el programa d’ajuts per a projectes
innovadors i noves activitats estratègiques, convocatòria 2021. Acta 2
14. S’aprova atorgar subvencions envers la defensa del producte agrari envers
l’amenaça de la plaga del Porc Senglar, convocatòria 2021. Acta 1
15. S’aprova atorgar subvencions envers el programa d’ajuts per a la
recuperació i comercialització del producte agrari i forestal, convocatòria 2021.
Acta 1
16. S’aprova atorgar subvencions envers el programa d’ajuts al foment de
l’autoempresa al municipi, convocatòria 2021. Acta 1
17. S’aprova atorgar subvencions envers el programa d’ajuts de contractació
d’aturats al municipi, convocatòria 2021. Acta 1
18. S’aprova la devolució de la fiança dipositada corresponent al 5% del valor
de licitació del contracte del servei de neteja dels lavabos públics connectats a
la xarxa a les platges del terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
19. S’aprova sol·licitar permís al Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs per fer ús del
Port Esportiu i de la zona de l’espigó per dur a terme la Cavalcada de Reis el dia
5 de gener de 2022.

21. S’aprova atorgar subvenció envers el programa del foment de la
competitivitat del comerç, convocatòria 2021.
22. S’aprova desestimar la responsabilitat patrimonial a càrrec directament de
l’Ajuntament envers despeses per un accident dins el recinte de la piscina
Municipal de Masboquera.
23. S’aprova desestimar la responsabilitat patrimonial a càrrec directament de
l’Ajuntament ja que no existeix nexe causal entre els danys produïts i el
funcionament del servei municipal.
24. S’aprova l’assignació de la dotació econòmica corresponent als grups
polítics municipals per a l’exercici de 2021 per un import total de 10.682,60€.
25. S’aprova autoritzar la pròrroga del permís d’ocupació temporal concedit per
a la ubicació de Mòduls complementaris al CAP Vandellòs – l’Hospitalet de
l’Infant. Interessat: Servei Català de la Salut , per 12 mesos més, de l’ocupació
temporal a precari i revocable per raons d’interès públic de part de la finca
registral número 8463 propietat municipal.
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20. S’aprova revocar subvencions ja atorgades dins el programa per al foment
del teixit empresarial (targeta moneder fes-la rodar), acta núm. 10

26. S’atorga llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al Carrer Ramon
Casas de l’Hospitalet de l’Infant.
27. S’aprova el Pla de Seguretat i Salut de les obres del "Projecte de
reurbanització de la Via Augusta entre els carrers Vandellòs i Masriudoms a
l’Hospitalet de l’Infant"
28. S’aprova la certificació núm. 1 relativa a l’obra "Projecte executiu de dos
sistemes fotovoltaics en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu i
individual per a equipaments municipals -piscina coberta i pavelló municipal- a
l’Hospitalet de l’Infant"
29. Es dóna compte de diversa correspondència.
30. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjaments
superficials del campanar de l’Església de Vandellòs.
31. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en reforma de
tanca de solar al carrer Ponent de l’Hospitalet de l’Infant.
32. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjament i
pintat de la façana de l’immoble situat al carrer Nou de Vandellòs.
33. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjament de
la coberta al carrer Monturiol, Polígon Industrial Les Tàpies de l’Hospitalet de
l’Infant.
34. S’atorga permís d’ocupació pública al carrer Baix Penedès de l’Hospitalet de
l’Infant per instal·lar un contenidor de runa.

36. S’aprova el retorn de la fiança dipositada, corresponent a l’escomesa
provisional del Servei d’aigua i posterior retirada del comptador provisional
habitatges Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
37. S’aprova la proposta de despeses.
38. S’aprova el pagament de factures.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
La secretària
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35. S’aprova retornar la fiança dipositada, per a respondre de l’execució de la
llicència d’obra major al carrer Moreres de l’Hospitalet de l’Infant.

