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 22 de desembre de 2021
2. S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació les Violetes per a
l’any 2021.
3. S’aprova donar continuïtat al servei de recollida de contenidors de residus
en el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant de les empreses
Multicanvi SL, Nordvert SL i Centre de Gestió Mediambiental SL, amb efectes
des de l’01-11-2021, mentre es tramita la nova licitació.
4. S’aprova l’atorgament de subvencions dins el programa de subvenció de
llibres de text del curs 2021-2022 (línia 1)
5. S’aprova l’adjudicació del contracte de concessió del servei de bar ubicat
a la Plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant.
6. S’aprova sol·licitar al Servei Provincial de Costes de Tarragona que per les
activitats LV-202 i CB-301, no es generi cànon atès que aquestes activitats
no es van realitzar amb explotació comercial.
7. S’aprova validar el decret d’alcaldia envers l’aprovació de bases de
convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de places d’agent
interí de la Policia Local del municipi.
8. Es dóna compte de diversa correspondència.
9.
S'atorga permís per
ocupació i tall de via pública per treballs
d’arranjament del campanar al carrer Major i plaça de l’Ajuntament de
Vandellòs, de les 8:00 hores a les 18:00 hores del dia 10 al 15 de gener de
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2022.
10. S’atorga permís per ocupació de la via pública i tall de la via en el carrer
Llastres i carrer Duc de Cardona, per col·locació de contenidor d’obres el dia
28 de desembre de 2021 durant dues setmanes i, plataforma elevadora del
3 de gener de 2022 durant 15 dies, amb motiu d’arranjament de façana i
teulada de l’edifici situat al carrer Llastres.
11. S’atorga permís per ocupació de la via pública del 3 al 8 de gener de
2022, a prop de l'immoble situat al C. Nou de Vandellòs, amb motiu de
treballs d’arranjament de façana i obres.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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