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 13 de juliol de 2021.
2. S’aprova el compte justificatiu presentat per Foment Cultural de
l'Hospitalet de l'Infant de la subvenció atorgada a l'exercici del 2020, així
com el reintegrament mitjançant la compensació, de l'import no justificat
amb càrrec a la subvenció corresponent a l'exercici econòmic del 2021.
3. S’aproven inicialment les tarifes de preus públics relatives al servei de
menjador i acollida matinal de l’escola Valdelors per al curs 2021-2022.
4. S’aprova la liquidació corresponent als ajuts individuals de menjador
escolar curs 2020-2021, del mes de març de 2021 al mes de juny de 2021
de l’escola Mestral.
5. S’aprova la liquidació corresponent als ajuts individuals de menjador
escolar curs 2020-2021, del mes de setembre de 2020 al mes de juny de
2021 de l’escola Valdelors.
6. S’aprova atorgar subvencions dins el programa per al foment del teixit
empresarial (targeta moneder_ fes-la rodar)
7. S’aprova el fraccionament del pagament en dos períodes de la concessió
de la guingueta GU-206, el primer a pagar el 50% abans del 31 de juliol de
2021 i el segon, del 50% restant, abans del 31 d’agost de 2021.
8. Es dóna compte de diversa correspondència.
9. Atorgar llicència d’obra per dur a terme obres menors consistents, única i
exclusivament, en enderrocar tres envans al Carrer Amunt de Vandellòs,
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10. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en l’arranjament de la cuina i el bany, a l’edifici anomenat
CALIFÒRNIA, situat al Passeig de l’Arenal de l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en l’adequació de 12 immobles, situats a la Urbanització
Vanessa Park, al Carrer Romer 3 al 25, de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
12. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjaments del lavabo, amb canvi de banyera per plat de
dutxa, al Carrer Barcelona de Vandellòs.
13. S’atorga llicència d’obra menor per a efectuar obres consistents en
arranjament i pintat de la façana posterior, i impermeabilització del terrat,
de l’immoble situat al Carrer de Baix de Vandellòs.
14. Donar-se per assabentat que s’exerceix l’activitat comercial de venda
d’articles i instal·lacions de cuines i banys, ubicada a l’avinguda Via
augusta, 10 del nucli d’Hospitalet de l’Infant i amb accés pel carrer Sant
Pere.
15. S’acorda retornar la fiança dipositada, corresponent a la garantia per a
la restitució de paviments, voreres i serveis públics afectats, de l’expedient
d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, al Carrer Ponent de l’Hospitalet de
l’Infant,
16. S’acorda procedir a l’anul·lació de la llicència atorgada envers el permís
per a fer obres menors consistents en arranjaments de la cuina i el bany, a
la Plaça de l’Ajuntament de Vandellòs.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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17. S’aprova la proposta de despeses.

