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, 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 19 d’octubre de 2021
2. S’aprova el pagament del 75% restant corresponent al cofinançament de
la caldera de biomassa de Vandellòs dins el projecte «Xarxa de Calor»
3. S’aprova atorgar subvencions per a entitats esportives, convocatòria de
2021
4. S’aprova atorgar subvencions pel curs Escola d’Adults curs 2020-2021
5. S’aprova atorgar subvencions dins el programa de llibres de text curs
2020-2021 (línia 1 – esmena 04)
6. S’aprova el pagament de la subvenció pendent a favor de Futbol Base
l’Hospitalet de l’Infant per a l’any 2020
7.
S’aprova l’adjudicació del contracte de serveis d’assessoria per al
manteniment i renovació de la certificació EMAS segons Reglament Europeu
1221/2009 i del Sistema de Gestió Ambiental segons norma UNE-EN ISO
14001:2015 en l’àmbit de certificació.
8. S’aprova atorgar una subvenció a l’Associació Masia de Castelló com a
projecte d’activitats extraordinàries de programació cultural Covid-19.
Convocatòria 2021.
9. S’aprova desestimar la responsabilitat patrimonial municipal envers
reclamació per danys causats pel Correfoc de la Festa Major de Vandellòs
d’any 2020
10. S’aprova l’acta 2 d’adhesió de noves empreses a la campanya «fes-la
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rodar» envers el programa de subvencions per al foment del teixit
empresarial
11. S’aproven les actes número 4, 5 i 6 d’atorgament de subvencions dins del
programa per al foment de teixit empresarial (targeta moneder_fes-la rodar)
12. S’aprova la liquidació del conveni de col·laboració subscrit amb Alpiq
Energia España, SAU
13. S’aproven diverses liquidacions de l’impost sobre l’Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana .
14. S’aproven els terminis per als pagaments dels diferents impostos i taxes
municipals per a l’exercici 2022.
15. S’aprova donar continuïtat al desenvolupament de l’avantprojecte v2
“Ampliació de l’escola Mestral amb un nou aulari d’educació infantil" aportat
per a la definició del corresponent projecte bàsic i executiu.
16. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la redacció i gestió dels
documents tècnics i jurídics necessaris per al desenvolupament urbanístic de
l'àmbit del PMUr 04 “l'Aigua al Coll” de l'Hospitalet de l'Infant per un termini
de 28 mesos on queden inclosos 11 mesos corresponents a l’execució de
l’obra urbanitzadora.

18. S'aprova la devolució dels avals bancaris depositats davant aquest
Ajuntament en concepte de garantia definitiva per a l’execució de les obres
del “Projecte de reforma i ampliació de l’escola municipal de Música a
l’Hospitalet de l’Infant".
19. S’aprova inicialment el projecte bàsic i d’execució de la Residència per a
gent gran i condicionament de l’entorn a l’Hospitalet de l’Infant.
20. S’aprova la certificació núm. 3 presentada per Auxiliar de Servicios y
Asistencia SLU relativa a l’obra "Projecte executiu d’instal·lació de caldera de
biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Vandellòs".
21. Es dóna compte de diversa correspondència.
22. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjaments de façana i coberta, al Carrer Sant Agustí de Masboquera.
23. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament de les rajoles del bany al carrer Tivissa de l’Hospitalet de l’Infant.
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17. Aprovar la suspensió de la data de presentació d'ofertes per al
subministrament i instal·lació dels sistemes d’alarma d’intrusió i el posterior
manteniment i connexió a central receptora en els edificis municipals del
terme municipal, fins la resolució de les al·legacions presentades, així com
indicar que un cop resoltes, es marcarà un nou termini per la presentació de
les ofertes.

24. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament de cuina a l’avinguda Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant
25. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament del bany amb canvi de banyera al carrer Cala Justell de
l’Hospitalet de l’Infant
26. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament de la façana i pintat al carrer Major de l’Hospitalet de l’Infant.
27. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament de façana a la Plaça Santa Isabel de Masboquera
28. S’atorga llicència d’obra menor per a fer obres menors consistents en
arranjament de bany i canvi de paviment al carrer Remolc de l’Almadrava
29. Es dona per assabentat que s’exerceix l’activitat d’escola de repàs en
local del carrer Estació de l’Hospitalet de l’Infant
30. S’atorga una pròrroga de 6 mesos d’obra menor per realitzar obres
consistents en arranjament de banys al carrer Cometes de l’Hospitalet de
l’Infant.
31. S’aprova anul·lar l’expedient d’obra menor 2832/2021, consistent en
l’arranjament de la coberta de l’edificació situada al carrer Les Flors de
Vandellòs, així com donar de baixa la quantitat subvencionable aprovada.
32. S’aproven diverses liquidacions de la taxa per ocupació del domini públic
corresponents al tercer trimestre de 2021.

34. S’aprova la proposta de despeses.
35. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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33. S’aprova atorgar subvenció per arranjament de façana de l’immoble
situat al carrer Escoles de l’Hospitalet de l’Infant.

