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, la seva assistència és telemàtica
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 3 de maig de 2022.
2. S’aprova el pagament del primer i segon termini del curs 2021-2022 del
servei de transport adaptat al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
3. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris dels Centres de Dia
del municipi al mes de març 2022.
4. S’aprova atorgar subvenció en concurrència competitiva a la Secció de
Dones Alamanda del CCERV (àmbit social) convocatòria 2022.
5. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris de la Residència Lo
Parralet de Vandellòs del mes de febrer i març de 2022.
6. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació
Masia de Castelló, subvenció extraordinària 2021.
7. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat ASHOFI, per
activitats d’àmbit social i assistencial 2021.
8. S’aprova l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis de recollida
de contenidors de residus del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
per procediment obert simplificat, tramitació ordinària (Lot 3).
9. S’aprova el Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Tortosa i
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per al manteniment del
Servei de Càritas d’Atenció a les Persones més Necessitades per a l’exercici
2022.
10. S’aprova l’organització del correfoc de la Festa de la Germandat de
Vandellòs 2022.
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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm. 2022/18
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MAIG DE 2022

11. S’aprova l’adjudicació definitiva de la concessió per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les
platges de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, període 2022-2026.
12. S’aprova la modificació del contracte administratiu de concessió del
servei del bar ubicat a la plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de
l’Infant, passant de persona física a persona jurídica.
13. S’aprova l’alliberament de crèdit_partida pressupostària Policia Local.
14. S’aprova concedir permís a ocupar el C/ Sant Pere de l’Hospitalet de
l’Infant, amb 6 taules per l’any 2022.
15. S’aprova definitivament el «Projecte executiu. Residència per a gent
gran i condicionament de l’entorn a l’Hospitalet de l’Infant».
16. S’aprova definitivament incoar expedient envers la determinació de
responsabilitat per «vicis ocults» en la pista del Pavelló de Vandellòs.
17. S’aprova definitivament incoar expedient envers la determinació de
responsabilitat per «vicis ocults» en la pista del Pavelló de l’Hospitalet de
l’Infant».
18. Es dóna compte de diversa correspondència.

20. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la renovació dels mobles de la cuina, a l’immoble situat al
Carrer Acàcies de l’Hospitalet de l’Infant.
21. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en el pintat de la façana, al Carrer Major de Masriudoms.
22. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la instal·lació de plaques solars per a ús domèstic a la
coberta d’un immoble, situat al Carrer Sant Josep de Vandellòs.
23. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjament de la cuina, al Carrer de Baix de Vandellòs.
24. S’atorga llicència per realitzar la connexió de fibra òptica del centre de
telecomunicacions al nucli de l’Hospitalet de l’Infant.
25. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjament de la cuina, a l’immoble situat a L’Almadrava.
26. S’atorga llicència d’activitats de l’activitat de comerç de llaminadures
ubicat a la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.

Codi Validació: 6AENF2Q6PW5LRDFME3GXS9ZFH | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

19. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en arranjament de la cuina, el bany i el falç sostre del rentador,
a l’immoble situat al Carrer Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant.

27. S’aprova la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic per part
de Kilowatios Verdes, S.L. (1r trimestre 2022).
28. S’aprova la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic per part
de Elèctrica de Guixés Energia, SL (1r trimestre 2022).
29. S’aprova la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic per part
de Totalenergies Electricidad y Gas España, SA (1r trimestre 2022).
30. S’aprova la proposta de despeses.
31. S’aprova el pagament de factures.
La secretària
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.

