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 14 de setembre de 2021
2. S’aprova el retorn de fiances de llibres cursos d’adults, curs 2020-2021
3. S’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la gestió del
servei de menjador escolar de l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant i
l’escola Valdelors de Vandellòs pel curs escolar 2021-2022
4. S’aprova la segona convocatòria de les subvencions per a l’atorgament
de subvencions per al foment del teixit empresarial al municipi de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant any 2021.
5. S’aproven diverses liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
6. S’acorda no procedir a la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana d’un immoble del municipi, atès la no
subjecció de l’impost com a conseqüència d'extinció del condomini d'origen
voluntari, per actes inter vivos.
7. S’aprova desestimar la responsabilitat patrimonial a càrrec directament
de l’Ajuntament envers sinistre a la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
8. S’aprova el projecte d’enderroc de l’antiga granja i condicionament del
solar de la Plaça Catalunya de Vandellòs.
9. S’aprova la certificació núm. 1 relativa a l’obra "Projecte de consolidació
de restes de la Torre de l’Illot del Torn a la platja del Torn de l’Hospitalet de
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l’Infant"
10. Es dóna compte de diversa correspondència.
11. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en reparació de la infraestructura existent per poder continuar
garantint el servei de telecomunicacions al carrer Llevant de l’Hospitalet de
l’Infant.
12.
S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la instal·lació de panells solars fotovoltaics per autoconsum,
al Carrer Jaume de l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la instal·lació de panells solars fotovoltaics per autoconsum,
al Carrer Duc de Medinaceli de l’Hospitalet de l’Infant.
14. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la instal·lació de panells solars fotovoltaics per autoconsum,
al Carrer La Font de Vandellòs.
15. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la instal·lació de panells solars fotovoltaics per autoconsum,
al Carrer Estació de l’Hospitalet de l’Infant.
16. Atorgar la pròrroga per començar les obres objecte de la llicència
urbanística (expedient 2080/2020), el 29 d’abril de 2022 situat al carrer
Dedals de Vandellòs.

18. Atorgar la subvenció per arranjament de façana de l’immoble ubicat al
C. Església, de Vandellòs.
19. S'aprova Atorgar l’ajut en concepte de despeses funeràries,
corresponent al servei de cotxe fúnebre (89,82€ més el 21% d’IVA) i els
drets d’enterrament (paleta i ajudant 118,97€ més el 21% d’IVA).
20. S’acorda ar la proposta emesa per la policia local envers la instal·lació
de nova senyalització per millorar la seguretat vial i donat l’augment de la
mobilitat de persones i vehicles, sobretot en l’època estival, i la manca de
senyalització horitzontal i vertical en la zona de contenidors de residus del
carrer Escoles i la cruïlla dels carrers Escoles i Arrabal.
21. S’aprova la proposta de despeses.
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17. Atorgar permís per ocupar la via pública el dia 23 de setembre de 2021
per realitzar treballs d’obra i col·locació de contenidor a la via pública, carrer
Llapassar de l’Hospitalet de l’Infant.
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.

La secretària

