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 11 de maig de 2021.
2. S’aprova retornar la finaça en concepte de garantia definitiva corresponent al
5% del valor del Lot 3 de la licitació corresponent a la recollida de contenidors
de gran capacitat de l’any 2016
3. S’aprova anul·lar el cànon d’ocupació de la forest de titularitat municipal per
l’anualitat de 2020 a Edistribución Redes Digitales S.L.U, i aprovar la nova
liquidació a favor de Edistribución Redes Digitales S.L.U
4. S’aprova el cànon d’ocupació de la forest de titularitat municipal per part de
Red Eléctrica corresponent a l’exercici 2020
5. S’aproven les subvencions a usuaris dels centres de dia de Vandellòs i de
l’Hospitalet de l’Infant
6. S’aprova la justificació de la subvenció nominativa atorgada a Càritas
Diocesana de Tortosa, conveni de col·laboració de 2020
7. S’aprova el pagament del segon termini del curs escolar 2020-2021 del
servei de transport adaptat al municipi
8. S’aprova la devolució de la garantia envers el contracte administratiu relatiu
al servei de projeccions de cinema, tant en exterior com en sala, com a part de
la programació cultural i turística del municipi
9. S’aprova el conveni per atorgar subvenció a favor de l’Agrupació Defensa
Forestal de Vandellòs
10. S’aprova sol·licitar subvenció al departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per al funcionament de les escoles de música, curs 2018-2019
11. S’aprova sol·licitar subvenció al departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per al funcionament de les escoles de música, curs 2019-2020
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12. S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a
l’acord nacional per l’agenda 2030 a Catalunya_Aliança Catalunya 2030
13. S’aprova el text refós del “Projecte bàsic i d’execució. Restauració del
pavelló del conjunt del poblat Hifrensa (Antonio Bonet, 1967-75)
14. S’aprova la certificació núm. 4 i liquidació presentada per Comet MartínezBoix SL, relativa a l’obra "Projecte executiu de la instal·lació de climatització i
ventilació del pavelló cobert, patronat i escenari integrat de l’Hospitalet de
l’Infant"
15. Es dóna compte de diversa correspondència.
16. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament de la façana, al carrer Onze de setembre de l’Hospitalet de
l’infant
17. S’atorga llicència a Edistribución Redes Digitales SLU per realitzar l’estesa
de línia subterrània de baixa tensió per a nou subministrament a la plaça la
Marina (núm. de treball elèctric 215809)
18. S’atorga llicència d’obra menor per a dur a terme obres consistents en
col·locació de sòcol a la façana al carrer Duc de Medinaceli de l’Hospitalet de
l’Infant
19. S’acorda donar permís a la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Paris per
ocupar la via pública del dia 24-05-2021 al dia 07-06-2021 per dur a terme
treballs d’arranjament a la façana
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

