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 17 de març de 2021.
2. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Centre Cultural
Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, secció Dones Alamanda, activitats àmbit
social i assistencial 2020.
3. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació de
Jubilats de l’Hospitalet de l’Infant, activitats àmbit social i assistencial 2020.
4. S’aprova l’Adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
al pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
5. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle MFH2500 E0057BCP de titularitat
municipal.
6. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle Mitsubishi matrícula T-1027-AV de
titularitat municipal.
7. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle Dumper Agria matrícula E-3275BCS de titularitat municipal.
8. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle Nissan Cabstar matrícula T-0964-BD
de titularitat municipal.
9. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle Mitsubishi matrícula T-1126-BG de
titularitat municipal.
10. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle Dumper Agria matrícula T-47725VE de titularitat municipal.
11. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris dels Centres de Dia
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del municipi del mes de gener i febrer de 2021.
12. S’aprova la desestimació de responsabilitat patrimonial municipal.
13. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat ADF
Vandellòs, conveni 2020.
14. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació de
Restauració i Hoteleria de la Vall de Llors, conveni 2020.
15. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació
d’Empresaris d’Indústria i Serveis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
conveni de col·laboració 2020.
16. S’aprova la convocatòria per al 2021, per a l’atorgament de les
subvencions a la implantació de Projectes Innovadors i Noves Activitats
Estratègiques, pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva.
17. S’aprova la convocatòria per al 2021, per a l’atorgament de les
subvencions en matèria del Programa d’Ajuts d’Eficiència Energètica i
Autoconsum, pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva.
18. S’aprova l’estimació de responsabilitat patrimonial municipal.
19. S’aprova definitivament l’expedient d’adquisició directa de la finca
registral 2613 ubicada al nucli de població de Vandellòs al terme municipal
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

21. S’aprova l’Adhesió a la segona pròrroga de l’Acord Marc de serveis de
manteniment
d’aparells
elevadors
i
subministrament
d’elements
substitutius amb destinació als Ens Locals de Catalunya (Exp. 2015.02) amb
l’Associació Catalana de Municipis.
22. S’aprova inicialment el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana,
PMUR 04 «L’Aigua al Coll» pel sistema de gestió urbanística de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació. Iniciativa pública.
23. Es dóna compte de diversa correspondència.
24. S’atorga llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici
del dret de tercers, per a l’enderroc d’una edificació existent al carrer
Rossec (Hotel Llorca) de l’Almadrava.
25. S’atorga la subvenció per arranjament de façana de l’immoble ubicat al
C. Eres de Vandellòs.
26. S’atorga llicència de parcel·lació de la parcel·la D-6 del PAUu 14 "Arenal
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20. S’aprova la baixa a trànsit del vehicle Dumper Agria, matrícula T-49503VE de titularitat municipal.

Centre", de l’Hospitalet de l’Infant.
27. S’atorga la pròrroga sol·licitada per iniciar les obres de construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i dues piscines, al carrer Salvador
Dalí, urb. Els Corralets de l’Hospitalet de l’Infant.
28. S’aprova la proposta de despeses.
29. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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La secretària

