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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 2 de març de 2021.
2. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Grup de Dones
Blanca d’Anjou, activitats 2020.
3. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Futbol Sala
Vandellòs, activitats 2020.
4. S’aprova inicialment, si escau, el Plec de clàusules administratives particulars
i Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de disseny i
maquetació del butlletí municipal «La Revista» de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant per procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
5. S’aprova inicialment, si escau, el Plec de clàusules administratives particulars
i Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d’impressió,
embossat i distribució del butlletí municipal «La Revista» de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant per procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
6. S’aprova l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva dins del
programa de subvenció per a l’ensenyament_transport escolar curs 2020-2021
(Línia 4).
7. S’aprova l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva dins del
programa de subvenció de llibres de text del curs 2020-2021 (Línia 1, esmenes
04).
8. S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i el Consell Esportiu del Baix Camp per a la
implementació de cursos del Servei públic d’Ocupació de Catalunya.
9. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris de la residència Lo
Parralet de Vandellòs dels mesos de gener i febrer de 2021.
10. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació d’Empresaris

Codi Validació: 9SF54Y6GZEXE732FRZJXZF4C6 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 1)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 19/03/2021
HASH: ecd18513e2ba2b2dce33d2aad4b63e0c

EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm. 2021/9
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2021

d’Indústria i Serveis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, conveni de
col·laboració 2020.
11. S’aprova l’estudi de viabilitat de senyalització zona Via Augusta amb carrer
Forat Negre, carrer Ferrocarril i carrer Tixelles a l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’aprova inicialment, si escau, el Projecte executiu de dos sistemes
fotovoltaics en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu i individual per a
equipaments municipals a l’Hospitalet de l’Infant.
13. Es dóna compte de diversa correspondència.
14. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament d’un local comercial, a la Plaça Església de l’Hospitalet de
l’Infant.
15. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjaments en la tanca de solar, amb instal·lació d’armari per escomesa
elèctrica, al Carrer Sant Isidre de Vandellòs.
16. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament puntual del revestiment de pedra de la capella lateral, a la Plaça
Església de l’Hospitalet de l’Infant.
17. S’atorga una pròrroga per a finalitzar les obres menors consistents en
l’arranjament i pintat de façana, a la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
18. S’atorga l’ajut en concepte de despeses funeràries.
19. S’atorga l’ajut en concepte de despeses funeràries.
20. S’aprova la proposta de despeses.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
La secretària
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21. S’aprova el pagament de factures.

