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, la seva assistència és telemàtica
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 19 de gener de 2021.
2. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris de la Residència Lo
Parralet de Vandellòs del mes d’octubre, novembre i desembre de 2020.
3. S’aprova el calendari de pagament a la societat Llastres Serveis
Municipals, SLU per a l’exercici de 2021.
4. S’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball de personal
auxiliar administratiu, en règim de laboral temporal i/o funcionari/a interí/na,
grup de classificació C2, de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
5. S’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball de places
d’agent interí de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
6. S’aproven les bases i la convocatòria d’una plaça per ocupar el lloc de
treball d’informador/a turística, adscrit/a al departament de turisme, en
règim laboral fix i la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de
les vacants i/o substitucions que es puguin produir amb una vigència de 2
anys, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
7. Es dóna compte de diversa correspondència.
8. S’atorga la llicència urbanística en sòl no urbanitzable, salvat el dret de
propietat i sens perjudici del dret de tercers, per als treballs previstos al
projecte aportat en relació amb les instal·lacions existents dins del vallat de
la subestació elèctrica d’Endesa, per instal·lar un nou grup de cabines de
25kV .
9. S’aprova l’import a liquidar en concepte de l’1,5% de la taxa per ocupació
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de domini públic, corresponent al 4t trimestre de 2020.
10. S’aprova l’import a liquidar en concepte de l’1,5% de la taxa per
ocupació de domini públic, corresponent a l’exercici de 2020.
11. S’aprova l’import a liquidar en concepte de l’1,5% de la taxa per
ocupació de domini públic, corresponent al 4rt trimestre de 2020.
12. S’aprova la proposta de despeses.
13. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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La secretària

