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
Tomás Díaz Crucera, regidor amb veu, però sense vot
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
JUSTIFIQUEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Guadalupe Capella Castellví, regidora amb veu, però sense vot
Vicente Vaya Morte, Interventor

ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 24 d’agost de 2021
2. S’aprova autoritzar a JOSE LUIS BUENO GUINEA l’ocupació de la via
pública durant el període del 24 de juny al 12 de setembre de 2021 a la
Plaça la Marina de l'Hospitalet de l'Infant.
3. S’aprova autoritzar a FRANCISCO MARTINEZ PEREZ l’ocupació de la via
pública durant el període del 24 de juny al 12 de setembre de 2021 a la
Plaça la Marina de l'Hospitalet de l'Infant.
4. S’aprova la modificació de l’import del rebut de la parada número 80 del
mercat de venda no sedentària de l’Hospitalet de l’Infant.
5. S’aproven diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
6. S’aprova iniciar l'expedient de modificació del contracte d'obres del
“Projecte executiu d’instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor a la
zona escolar de Vandellòs”.
7. S’aprova la memòria valorada per a l’execució d’una pista multiesportiva
al Carrer Antoni Tàpies, número 1, a la urbanització Els Corralets de
l’Hospitalet de l’Infant.
8. Es dóna compte de diversa correspondència.
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9. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en instal·lació de panells solars fotovoltaics per autoconsum, al Carrer de la
Sentiu de l’Hospitalet de l’Infant.
10. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en instal·lació de panells solars fotovoltaics per autoconsum, al
Carrer Escoles de Vandellòs.
11. S’atorga concedir el canvi de titularitat de l’activitat dedicada a Taller
reparació amb pintura, rentador i subministre carburant vehicles propis, al
Carrer Torroja, 2 (Polígon industrial Les Tàpies I) de l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’atorga llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat
construït segons llicència d’obra major número 5/2018 al Carrer Isidre Nonell
de l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga permís per la ocupació de la via pública al carrer de la Sentiu
de l’Hospitalet de l’Infant per col·locar un contenidor d’obra.
14. S’atorga permís per la ocupació de la via pública al carrer de la Sentiu
de l’Hospitalet de l’Infant per col·locar un contenidor d’obra, del dia 1 dins el
dia 30 de setembre de 2021.
15. S’aprova la proposta de despeses.

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

