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 19 d’agost de 2021
2. S’aprova iniciar expedient de reclamació dels danys ocorreguts als béns
de titularitat municipal.
3. S’aproven les subvencions a usuaris dels centres de dia de Vandellòs i de
l’Hospitalet de l’Infant directament als usuaris del servei.
4. S’aprova desestimar la responsabilitat patrimonial a càrrec directament
de l’Ajuntament envers danys vehicle per caiguda rama garrofer.
5. 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, establir la senyalització horitzontal
consistent en un pas de vianants.
6. S’aprova no autoritzar cap de les sol·licituds rebudes per recollir fruits
dels arbres de titularitat municipal seguint la recomanació dels Serveis
Territorials a Tarragona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.
7. S’aproven diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)
8. S’aprova incoar el corresponent expedient envers proposta de Jutge
titular del jutjat de Pau i efectuar la corresponent publicació edictal al Jutjat
de Pau, d'aquest terme municipal, al Jutjat de 1ª instància de Reus i al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
9. S’aprova l’acceptació de la renuncia voluntària presentada a l’adjudicació
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del contracte de serveis corresponent a la direcció facultativa de les obres
del "Projecte de dos sistemes fotovoltaics en modalitat d’autoconsum
instantani col·lectiu i individual per a equipaments municipals a l’Hospitalet
de l’Infant".
10. Es dóna compte de diversa correspondència.
11. S’atorga llicència urbanística per a la construcció d’un conjunt de dos
habitatges unifamiliars aparellats amb garatge, corresponent al carrer de
Cèsar Gimeno de l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’acorda concedir el canvi de titularitat de la concessió administrativa
dels nínxols del Cementiri de Vandellòs núm 1 i 2 fila P Departament 9.
13. S’aprova la proposta de despeses.
14. S’aprova el pagament de factures
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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