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, la seva
assistència és telemàtica
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 29 de noviembre de 2021
2. S’aprova l’atorgament de subvencions dins el programa de subvenció de
llibres de text del curs 2021-2022 (línia 1)
3. S’aprova l’atorgament de subvencions dins el programa de subvenció de
llibres de text del curs 2021-2022 (línia 1) – esmenes
4. S’aprova inicialment el Plec de Clàusules Administratives i prescripcions
tècniques, que regeixen el contracte administratiu del servei de suport a la
comunicació institucional de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant per procediment obert, diversos criteris d’adjudicació i tramitació
ordinària.
5. S’aprova l’adjudicació del contracte dels serveis de control dels mercats
de venda no sedentària de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
6. S’aprova l’adhesió del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a la
tercera pròrroga de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
7.
S’aprova l’adjudicació del contracte administratiu mixte de
subministrament i serveis de 2 vehicles tipus SUV adscrits a Policia Local
més manteniment mitjançant rènting.
8. S’aprova l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del "Projecte
de reurbanització de la Via Augusta entre els carrers Vandellòs i Masriudoms
a l’Hospitalet de l’Infant"
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9. S’aprova el preu contradictori PC-1 envers l’obra "Projecte de consolidació
de restes de la Torre de l’Illot del Torn a la platja del Torn de l’Hospitalet de
l’Infant"
10. S’aprova la certificació núm. 2 i tancament de l’obra, relativa a l’obra
"Projecte de consolidació de restes de la Torre de l’Illot del Torn a la platja
del Torn de l’Hospitalet de l’Infant"
11. S’aprova el pagament de la factura en concepte de despesa per excés
de dotació municipal d’aigua de l’exercici de 2020.
12. Es dóna compte de diversa correspondència.
13. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjament
de la façana lateral al carrer Pau Casals de Vandellòs.
14. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjaments
del bany al carrer Paris de l’Hospitalet de l’Infant.
15. S’atorga permís d’obra menor per fer obres consistents en arranjaments
de la cuina i bany al carrer Calajustell de l’Hospitalet de l’Infant.
16. S’aprova la proposta de despeses.

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

