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 4 d’agost de 2021
2. S’aprova el conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant per a la prestació
d’unitats d’escolarització compartida (UEC) durant el curs 2021-2022
3. S’aprova la celebració del Correfoc de Sant Roc a l’Hospitalet de l’Infant el
15/08/2021, de les 21.00h a les 23.00h.
4. S’aprova donar continuïtat als serveis per l’assessorament per a la
implantació i gestió del certificat ISO 14001 i adequació a la nova versió del
certificat EMAS al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
5. S’aprova l'expedient de contractació, amb caràcter ordinari, mitjançant
procediment obert simplificat, per a la contractació dels serveis d’assessoria
per al manteniment i renovació de la certificació EMAS segons Reglament
Europeu 1221/2009 i del Sistema de Gestió Ambiental segons norma UNEEN ISO 14001:2015 en l’àmbit de certificació, del municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
6. S’aprova procedir a l’abonament o a la reclamació, segons procedeixi, als
adjudicataris dels serveis de temporada 2020, dels imports per tal de
regularitzar el pagament del cànon del servei de temporada 2020 estipulat
pel Servei Provincial de Costes.
7. S’aproven diverses liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
8.

S’aprova

l’adjudicació

del

contracte

administratiu

del

servei

de
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manteniment de l’enllumenat públic terme municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
9. Es dóna compte de diversa correspondència.
10. S’atorga llicència urbanística per la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb garatge, al carrer Ramon Casas, Urb. Els Corralets de
l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en obertura d’accés al solar, amb canvi d’ubicació de porta
actual, al Carrer La Font de Vandellòs.
12. S’atorga permís per la ocupació de la via pública de quinze metres de la
zona d’aparcament del carrer Chirac el dia 16 d’agost de 2021, de les 8
hores a les 16 hores, per realitzar buidat d’una cisterna de GLP.
13. S’aprova la proposta de despeses.
14. S’aprova el pagament de factures

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

