ASSISTENTS:
Alfons Garcia Rodríguez, Alcalde-President
Núria Ortiz Sánchez, 1a tinenta d’Alcalde
Mª José Gómez Fernández, 2a tinenta 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
Justifiquen la seva absència:
Frederic Escoda Gil, 3er tinent d’Alcalde
Diego Garcia Vera , 4rt tinent d’Alcalde
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 18 de maig de 2021.
2. S’aprova la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’entitat Colla de
Diables de Vandellòs, activitats 2020
3.S’aprova la justificació atorgada a l’entitat Coral Arsis de l’Hospitalet de
l’Infant, activitats 2020
4. S’aprova atorgar subvenció al Casal d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant (Àmbit
Social) convocatòria 2021
5. S’aprova atorgar subvenció a l’Associació de Jubilats de Vandellòs (Àmbit
Social) convocatòria 2021
6. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris de la residència «Lo
Parralet» de Vandellòs del mes d’abril de 2021
7. S’aprova atorgar subvenció pel programa de subvenció de llibres de text del
curs 2020-2021
8. S’aprova la justificació de la subvenció de l’entitat associació Multicultural
Alternativa per activitats culturals. Any 2020
9. S’aprova la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’entitat Grup de
Teatre Quo Vadis, exercici 2020
10. S’aprova la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’entitat Ball de
Diables de l’Hospitalet de l’Infant, any 2020
11. S’aprova el conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Tortosa i
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per al manteniment del
servei de Càritas d’atenció a les persones més necessitades per l’exercici 2021
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12. S’aprova la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’entitat AMPA Vall
de Llorers per l’any 2020
13. S’aprova la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’entitat AMPA
Llastres per l’any 2020
14. S’aprova la convocatòria per a l’any 2021 de subvencions a les empreses
per la contractació de treballadors aturats
15. S’aprova la convocatòria per a l’any 2021 de subvencions en matèria del
programa d’ajuts per al foment de l’autoempresa
16. S’aprova la convocatòria per a l’any 2021 de subvencions per al foment de
teixit empresarial al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
17. S’aprova l’adjudicació del contracte de concessió de servei del bar ubicat al
carrer Cadaloques, urbanització l’Arc del Sol de l’Hospitalet de l’Infant.
18. S’aprova iniciar expedient administratiu envers dany a bens de titularitat
municipal
19.
S’aprova donar continuïtat contracte administratiu mixt de
subministrament de dos vehicles tipus SUV adscrits a la policia local, mitjançant
rènting, a l’empresa Andacar 2000 SA, mentre es tramita a través de l’ACM
(Associació Catalana de Municipis )
20.
S’aproven les bases i la convocatòria d’una borsa de treball de
professors/es per l’Escola d’Adults

22. S’aproven inicialment el plec de clàusules administratives per a la
contractació de les obres del projecte d’execució de dos sistemes fotovoltaics
en modalitat d’autoconsum instantani col·lectiu i individual per equipaments
municipals.
23. S’aprova l’avantprojecte «Residència per a gent gran i condicionament de
l’entorn» Hospitalet de l’Infant.
24. S’aprova el Pla de Seguretat i Salut de les obres del projecte d’instal·lació de
caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Vandellòs.
25. Es dóna compte de diversa correspondència.
26. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjaments de la cuina, al Carrer del Mar de l’Hospitalet de l’Infant.
27. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjaments de la cuina i el bany, a la Plaça de l’Ajuntament de Vandellòs
28. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament de la junta de dilatació de l’edifici, al Carrer Llastres de
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21. S’aproven les liquidacions de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana

l’Hospitalet de l’Infant.
29. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en instal·lació de la tanca sol·licitada
30. S’atorga llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar situat al
Carrer Mestral de l’Hospitalet de l’Infant
31. S’acorda la devolució de la fiança corresponent a la garantia per a la
restitució de paviments, voreres i serveis públics afectats per a l’obra major de
l’habitatge construït al Carrer Marià Fortuny de la urbanització Els Corralets a
l’Hospitalet de l’Infant.
32. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
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La secretària

