EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm. 2021/46
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE NOVEMBRE 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 16 de novembre de 2021
2. S’aprova acceptar la subvenció del Departament d’Educació pel finançament
de les escoles de música de titularitat municipal del curs 2018-2019
3. S’aprova acceptar la subvenció del Departament d’Educació pel finançament
de les escoles de música de titularitat municipal del curs 2019-2020.
4. S’aprova designar a la regidora d’Ensenyament, Núria Ortiz Sánchez com a
representant de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant perquè formi
part del Consell Escolar de l’Escola Mestral.
5. S’aproven les subvencions a usuaris dels centres de dia de Vandellòs i de
l’Hospitalet de l’Infant del mes d’octubre de 2021.
6. S’aprova l’atorgament de subvencions dins el programa per al foment del
teixit empresarial (Targeta Moneder Fes-la Rodar) acta número 9 _ esmenes.
7. S’aprova l’atorgament de subvencions dins el programa d’ajuts per eficiència
energètica i autoconsum, convocatòria 2021, acta número 4.
8. S’aprova millorar l’accés del pàrquing municipal de caravanes situat a la Via
Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
9. S’aprova declarar anul·lat i arxivar l’expedient d’aprovació del projecte de
tractament terciari de la Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Vandellòs,
segons expedient 5269/2018.
10. S’aprova el Projecte executiu de la implantació del tractament terciari a
l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Vandellòs.
11. S’aprova l'expedient de contractació de les obres incloses al "Projecte
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ASSISTENTS:

d’enderroc d’un edifici industrial (antiga granja) carrer Mas Valentí, 1, Joan Miró,
2 i 4, i plaça de Catalunya, 3. Vandellòs.
12. Aprovar inicialment la proposta d'Estatuts i Bases d'actuació, redactats en
base a la futura constitució de la Junta de Compensació en la modalitat de
compensació bàsica, del sistema de reparcel·lació, presentats per la propietat
que representa més del 50% de la superfície total de la unitat d’actuació del
PMUr 01-1 BULEVARD NORD N340, de conformitat amb l’article 119.b) i 2 del
del TRLU.
13. S’aprova la modificació de la memòria valorada ja aprovada segons acord
3.D.2) de Junta de Govern Local de 31 d’agost de 2021, per a l’execució d’una
pista multiesportiva al Carrer Antoni Tàpies, número 1, a la urbanització Els
Corralets de l’Hospitalet de l’Infant, signada amb data 22 de novembre de 2021.
14. Es dóna compte de diversa correspondència.
15. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjament de
part de la teulada i façana del magatzem situat al carrer Llastres de l’Hospitalet
de l’Infant.
16. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en l’arranjament de
filtracions en zona coberta i façana de l’edifici situat a la Via Augusta de
l’Hospitalet de l’Infant.
17. S’atorguen diverses concessions administratives de nínxols al cementiri de
l’Hospitalet de l’Infant.
18.
S’atorga concessió administrativa d’un columbari al cementiri de
l’Hospitalet de l’Infant.

20. S'aprova la cessió temporal de la figura festiva de l’Home dels Nassos a
l’Ajuntament de Seròs el dia 31-12-21.
21. S’aprova la devolució de la pòlissa d’assegurança de caució depositada
davant aquest Ajuntament en concepte de garantia definitiva per a l’execució
de les obres del“Projecte per a la reforma del Centre Assistencial Polivalent a
Vandellòs".
22. S’aprova la proposta de despeses.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
La secretària
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19. S’atorga ajut en concepte de despeses funeràries, corresponent al servei de
cotxe fúnebre i drets d’enterrament.

