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 12 de setembre de 2021
2. S’acorda desestimar el recurs de reposició interposat per Red Eléctrica
de España, SAU, contra les liquidacions de la taxa per ocupació de domini
públic, exercici 2018 i 2019
3. S’aprova concórrer a la convocatòria de subvencions destinades als
espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el Marc del
programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (anualitat de
2022)
4. S’aprova subrogar el conveni de cessió subscrit amb l’Ajuntament el 15
de juliol de 1998, envers l’ús de la finca de la parcel·la 21 (ara 28), polígon
30 de Vandellòs.
5. S’aprova establir un nou període per a presentació de sol·licituds per a
formar part del pla d’ocupació municipal de 2021 denominat Acció
d’Ocupació i Professionalització 2021, fins el dia 20 d’octubre de 2021
(inclòs).
6. S’aprova donar continuïtat contracte administratiu mixt de
subministrament d’un vehicle tipus SUV adscrit a la policia local, mitjançant
rènting, mentre es tramita la nova licitació i s’efectuï la nova adjudicació.
7. S’aprova el Pla de Seguretat i Salut de les obres del Projecte d’execució
de dos sistemes fotovoltaics en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu
i individual per a equipaments municipals (pavelló i piscina coberta
municipal) de l’Hospitalet de l’Infant.
8. Es dóna compte de diversa correspondència.
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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
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EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2021

9.
S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la construcció d’una piscina d’ús privat, al Carrer Ponent de
l’Hospitalet de l’Infant.
10. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjament del bany, canvi de finestres, pintura i arranjar
porta d’entrada, a la Plaça de l’Església de l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la instal·lació de panells solars fotovoltaics per autoconsum,
a la Via Augusta 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 plaques solars a la teulada del complex
del Poblat d’Hifrensa, al Carrer Genessies de l’Hospitalet de l’Infant.
13. Donar-se per assabentat del canvi de titularitat de l’activitat existent de
l’estació de servei i edifici auxiliar a favor de ENI IBERIA S.L.
14. 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).
15. S’aprova la proposta emesa per la policia local envers la instal·lació de
nova senyalització en la plaça Santa Isabel
i carrer Sant Agustí de
Masboquera per millorar la circulació en aquesta zona urbana amb
senyalització vertical a la plaça Santa Isabel de prohibit estacionar i
senyalització horitzontal amb línia groga contínua de prohibit parar i
estacionar al tram d’afectació del carrer Sant Agustí

17. S’aprova el pagament de factures

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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16. S’aprova la proposta de despeses.

