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 23 de novembre de 2021
2. S’aprova designar a la regidora d’ensenyament Núria Ortiz Sánchez com
a representant d’aquest Ajuntament, perquè formi part del Consell Escolar
de l’Ins Berenguer d’Entença.
3. S’aprova el conveni amb l’INS Berenguer d’Entença per a l’ús social de les
instal·lacions del centre educatiu (Aula Universitària de la UNED, curs 20212022).
4. S’accepta la cessió d’ús temporal de la caldera de biomassa dintre del
projecte "Xarxa de calor de proximitat" durant 5 anys a comptar des de la
finalització del projecte.
5. S’aprova el conveni amb el Club Futbol Base l’Hospitalet de l’Infant, pel
2021, per ajudar a finançar les activitats esportives de l’equip de 3ª i 4ª
Catalana de futbol de la temporada 2021/2022.
6. S’aprova sol·licitar autorització de l’ocupació per a l’any 2022, sent el
període en general del 15 de març de 2022 al 31 d'octubre de 2022,
corresponent a la distribució de serveis i usos de temporada a les platges i
mar territorial d’aquest terme municipal per les temporades estiuenques del
2022 al 2026.
7. S’aprova iniciar l’expedient administratiu del sinistre com a com a
conseqüència de caiguda per mal estat de mobiliari urbà.
8. S’aprova iniciar l’expedient administratiu del sinistre i reclamació danys a
vehicle com a com a conseqüència perímetre de ferro de la font de la plaça
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2021

de l’Ajuntament a Vandellòs.
9. S’aprova l’expedient de contractació i Plec de Clàusules administratives
per a la contractació de les obres incloses al "Projecte d’urbanització pista
Nova Llum. Pista Poliesportiva Nova Llum, Carrer d’En Jaume II, 4, 43890
(Hospitalet de l’Infant) Tarragona"
10. S’aprova la certificació núm. 4 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".
11. Es dóna compte de diversa correspondència.
12. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjament
de la cuina al carrer Avinguda Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en canvi de
paviment al menjador i habitacions al carrer Baix Penedès de l’Hospitalet de
l’Infant.
14. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjaments
de la cuina, bany i canvi de paviment al carrer Tamarits de l’Hospitalet de
l’Infant.
15. S’atorga permís a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU per poder
atendre a la petició de Iniciatives de Desenvolupament Empresarial, per
realitzar l’estesa de línia subterrània de baixa tensió per a variant de línia al
carrer Martí i Franqués de l’Hospitalet de l’Infant.

17. S’aprova donar de baixa del registre d’activitats al titular del servei de
Bar- Restaurant de la carretera de Móra de Vandellòs
18. S’aprova atorgar la concessió administrativa d’un nínxol al cementiri de
l’Hospitalet de l’Infant, bloc M.
19. S’aprova la proposta de despeses.
20. 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 concedir el canvi de nom de l’activitat dedicada a Bar
Restaurant al carrer Tamarits de l’Hospitalet de l’Infant.

