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 16 de desembre de 2021
2. S’aprova el conveni per atorgar subvenció nominativa a favor de la
Societat de Caçadors Sant Isidre de Vandellòs.
3. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris dels centres de dia de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant del mes de novembre de 2021
4. S’aprova recolzar el projecte «Estratègia d’avaluació de riscos multiescala
per a la biodiversitat subaquàtica» de la Universitat Rovira i Virgili i la
Fundació URV,
5. S’aprova procedir a la devolució, per ingressos indeguts del servei de
publicitat d’activitats particulars al trenet turístic a diverses empreses del
municipi.
6. S’aprova modificar el contracte de servei de manteniment i suport de
l’aplicació informàtica SPAI-SICAL i SPAI PATRIMONI, pel procediment
negociat sense publicitat, per exclusivitat, així com el Plec de clàusules
administratives.
7. S’aprova l’adjudicació del contracte administratiu del servei de
manteniment i suport de l’aplicació informàtica Gestiona EsPublico, pel
procediment negociat sense publicitat per exclusivitat, corresponent a les 2
primeres anualitats.
8. S’aprova inicialment el Plec de Plec de clàusules administratives
particulars i Plec de Prescripcions tècniques per a la contractació
administrativa de subministrament d’un vehicle per a ús del servei
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municipal de Protecció Civil de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
9. S’aprova desestimar la responsabilitat a càrrec de l’Ajuntament ja que no
existeix nexe causal entre els danys produïts i el funcionament del servei
municipal.
10. S’aprova la llicència de segregació de la finca 4717 (Finca No. 4) i
d’agrupació de Finca No. 5", sol·licitada per l’Asociación Nuclear AscóVandellòs II, AIE (ANAV).
11. S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
a l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals
de Catalunya.
12. Es dóna compte de diversa correspondència.
13. S'atorga permís d’ocupació de via pública del 10 al 23 de gener de
2022, per instal·lar un contenidor per restes de poda, a prop de l'immoble
situat al carrer Nou de Masriudoms, amb motiu de neteja i poda del jardí de
l’immoble situat al carrer esmentat.
14. S’aprova el pagament de factures.

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

