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 15 de juny de 2021.
2. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada al Club Esportiu
Hospitalet de l’Infant, activitats 2020
3. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada al Club Esportiu
Hospitalet de l’Infant, conveni 2020
4. S’aprova l’adhesió al Protocol per la realització de l’acollida i la integració
de persones estrangeres immigrades 2021
5. S’aprova la segona modificació del Pla de funcionament dels equipaments
culturals durant el període d’emergència sanitària 2020-2021
6. S’aprova la liquidació dels ajuts individuals del menjador escolar, curs
2020-2021, del mes de setembre de 2020 al mes de febrer de 2021 de
l’escola mestral
7. S’aprova el conveni entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i l’Ampa Vall de Llorers per a les activitats de 2021
8. S’aprova el conveni entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i l’Ampa Llastres per a les activitats de 2021
9. S’aprova el conveni entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i l’Ampa Institut Berenguer d’Entença per a les activitats de 2021
10. S’aprova l’addenda al conveni amb el Centre per la Normalització
Lingüística per impartir cursos d’acolliment de català 2º i 3er trimestre
2020-2021.
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2021/24
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE JUNY DE 2021

11. S’aprova la programació d’activitats del departament de Cultura per a
l’estiu 2021
12. S’aprova la devolució de la garantia a favor de Punch the Clock SL, per
haver finalitzat el contracte signat amb data de 5 de juny de 2013
13. S’accepta l'excedència de la parada número 42 al mercat de venda no
sedentària de l’Hospitalet i l’exempció de la taxa 2021
14. S’accepta l'excedència de la parada número 106 al mercat de venda no
sedentària de l’Hospitalet i l’exempció de la taxa 2021
17. S’aprova la transmissió de la parada número 77 del mercat de venda no
sedentària, de 5 metres
18. S’aprova la transmissió de la parada número 29 del mercat de venda no
sedentària, de 3 metres
19. S’aprova la transmissió de la parada número 104 del mercat de venda
no sedentària, de 7 metres
20. S’aprova atorgar subvencions dins el programa per al foment del teixit
empresarial (targeta moneder_ fes-la rodar)

22. S’aprova l’ocupació de la via pública a diversos paradistes durant el
període del 24 de juny al 12 de setembre de 2021 a la Plaça la Marina de
l'Hospitalet de l'Infant, mercat d’artesania
23. S’aprova l’autorització d’actuacions musicals al bar Búho de l’Hospitalet
de l’Infant
24. S’atorga permís a l’establiment "Búho" a ocupar la via pública a la Plaça
de la Marina a l’Hospitalet de l’Infant, amb 16 taules
25. S’aproven diverses liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
26. S’aprova la certificació núm. 5 presentada per Edifisa Enter, S.L. relativa
a l’obra "Ampliació del menjador de la Llar d’Infants "Sol i Vent" de
l’Hospitalet de l’Infant"
27. S’aprova declarar desert el procediment de licitació envers la
contractació de les obres del Text Refós del "Projecte bàsic i d’execució.
Restauració del Pavelló del conjunt del Poblat Hifrensa (Antonio Bonet, 196775)"
28. Es dóna compte de diversa correspondència.
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21. S’aprova l’adhesió de diverses empreses a la campanya «fes-la rodar»
envers el programa de subvencions per al foment del teixit empresarial al
municipi.

29. S’atorga la llicència d’obra major, per a l’enderroc i construcció d’un
magatzem aïllat a la parcel·la emplaçada al carrer de les Moreres, 6,
cantonada amb el carrer d’en Bernat de Fenollar, 2, de l’Hospitalet de
l’Infant
30. S’atorga llicència d’obra major per reforma de murs, tanques, i terrasses
perimetrals, a efectes de continuar amb l’expedient de sol·licitud de
llicència de primera ocupació de la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat amb garatge i piscina, al Carrer Isidre Nonell, de la Urbanització Els
Corralets a l’Hospitalet de l’Infant
31. S’atorga llicència d’obra menor per a efectuar obres consistents en
arranjaments de filtracions d’aigua al terrat, al Carrer Nou de Masboquera
32. S’atorga llicència d’obra menor per a efectuar obres consistents en
pavimentació del jardí posterior, canvi de banyera, i repassos de guix, a la
Via Augusta, de l’Hospitalet de l’Infant.
33. Donar-se per assabentat que s’exerceix l’activitat comercial de venda
d’articles i instal·lacions de cuines i banys a l’avinguda Via augusta, 10 del
nucli d’Hospitalet de l’Infant.
34. S’acorda concedir permís per dur a terme la gravació del vídeo amb
l’equip electrogen als voltants de l’ermita de Sant Roc
35. S’acorda donar permís per ocupació de la via pública per instal·lació de
contenidor d’obres al carrer Alt Camp, número 10, de l’Hospitalet de l’Infant.

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

