ASSISTENTS:
Alfons Garcia Rodríguez, Alcalde-President
Núria Ortiz Sánchez, 1a tinenta d’Alcalde
Mª José Gómez Fernández, 2a tinenta 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
Justifiquen la seva absència:
Frederic Escoda Gil, 3er tinent d’Alcalde

ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 25 de maig de 2021.
2. S’aprova el conveni de col·laboració per a l’any 2021, entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Club de Futbol Sala Vandellòs.
3. S’aprova el conveni de col·laboració per a l’any 2021, entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i la Penya Barça l'Hospitalet l'Infant
4. S’aprova el conveni de col·laboració per a l’any 2021, entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs
5. S’aprova l’adjudicació del contracte de servei de projeccions de cinema, tant
en exterior com en sala, com a part la programació cultural i turística del
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
6. S’aproven les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
7. S’aprova inicialment el Plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació de les obres del Text Refós del Projecte bàsic i d’execució.
Restauració del Pavelló del conjunt del Poblat Hifrensa (Antonio Bonet, 196775).
8. Es dóna compte de diversa correspondència.
9. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents en
arranjament i pintat de la façana, de l’immoble situat al Carrer Jaume II de
l’Hospitalet de l’Infant
10. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament i pintat de la façana, de l’immoble situat al Carrer Onze de
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Setembre de l’Hospitalet de l’Infant
11. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en arranjament de la piscina comunitària, situat a l’Avinguda Via Augusta de
l’Hospitalet de l’Infant
12. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors consistents
en obertura de rasa sobre vorera i calçada de 8,75x0,4 metres quadrats i
connexió d’una escomesa sobre vorera i calçada de 1,4x0,4 m2 al carrer Santa
Marina, 6 de Vandellòs

13. S’aprova l’import a liquidar per EDP Clientes SAU en concepte de l’1,5%
de la taxa per ocupació de domini públic, corresponent al 1er trimestre de
2021 (Electricitat).
14. S’aprova retornar a Telecomunicación de Levante SL la fiança dipositada
mitjançant transferència bancària corresponent al número de treball
8154113.
15. S’aprova concedir permís per tallar i ocupar la via pública al carrer
Dedals de Vandellòs el dia 2 de juny de 2021 per treballs de pavimentació
16. S’aprova la proposta de despeses.
17. S’aprova el pagament de factures
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
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La secretària

