EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm. 2021/32
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 19 D’AGOST 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
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 10 d’agost de 2021
2. S’aprova el compte justificatiu presentat per l’Associació Masia de Castelló,
de la subvenció atorgada l’exercici 2020.
3. S’aprova la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació de Joves de
Vandellòs, per al programa anual d’activitats esmentat durant l’any 2021.
4. S’aprova atorgar una subvenció nominativa al Patronat del Centre Associat de
Tortosa a la UNED, per a l’anualitat de l’any 2021.
5. 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.
6. S’aprova la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Multicultural
Alternativa per al programa anual d’activitats esmentat durant l’any 2021.
7. S’aprova la concessió d’una subvenció extraordinària a l’entitat Centre
Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs com a projecte específic d’activitats
culturals per a l’any 2021.
8. S’aprova l’Addenda econòmica 2021 del Conveni subscrit entre l'Ajuntament i
el Consell Comarcal en matèria de serveis socials.
9. S’aprova el pagament dels rebuts corresponents al tercer trimestre del curs
escolar 2020-2021 del servei de transport adaptat al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
10. S’aprova el pagament en concepte de la liquidació corresponent al cànon
d’ocupació de domini portuari corresponent a la zona d’aparcament regulada de
pagament.
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ASSISTENTS:

11. S’aprova el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Associació de Restauració i Hoteleria de la
Vall de Llors per a l’any 2021.
12. S’aprova validar el Decret d’adjudicació del contracte administratiu de
concessió de serveis de bar del Casal de Jubilats de l’Hospitalet de l’Infant, pel
procediment obert.
13. S’aprova la proposta de la policia local per millorar la seguretat vial i donat
l’augment de la mobilitat de persones i manca de pas de vianants en la zona
esmentada de la Via Augusta, procedir a establir la senyalització horitzontal
consistent en tres passos de vianants.
14. S’aprova concedir permís a la Cafeteria Pa i Mes_Fleca Sant Roc a ocupar al
C/ Duc de Medinaceli, 5 una distribució de 3 taules a la via pública més 7 taules
a la propietat privada del Bisbat de Tortosa per a l’any 2021.
15. S’aprova concedir permís a la Granja El Castell a ocupar una distribució de 4
taules a la Via Augusta, 39 a l’Hospitalet de l’Infant per a l’any 2021.
16. S’aprova concedir permís a Souvenirs Castellví a ocupar la via pública per
exposició de productes propis del seu comerç, al C/ Del Mar, 6 de l’Hospitalet de
l’Infant per un període de 3 mesos.
17. S’aproven diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

19. S’aprova la subrogació per a poder continuar l’expedient de contractació
per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de dos sistemes
fotovoltaics en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu i individual per a
equipaments municipals a l’Hospitalet de l’Infant - piscina coberta i pavelló
municipal
20. S’aprova l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de dos
sistemes fotovoltaics en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu i
individual per a equipaments municipals a l’Hospitalet de l’Infant - piscina
coberta i pavelló municipal.
21. Es dóna compte de diversa correspondència.
22. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjaments de les rajoles del bany, al Carrer Terra Alta de l’Hospitalet de
l’Infant.
23. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
La secretària
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18. S’aprova l’oferta de Fineco Sociedad de Valores, S.A. per a la col·locació i
rendibilització de l'excedent temporal de tresoreria.

