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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
Justifica la seva absència:
Frederic Escoda Gil, 3er tinent d’Alcalde
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 6 d’octubre de 2020.
2. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris de la Residència Lo
Parralet de Vandellòs dels mesos de juny, juliol i agost de 2020.
3. S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i Comaigua, SL envers els ajuts del Fons de Solidaritat
2020.
4. S’aprova l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva dins
del programa per al Foment del Teixit Empresarial (Targeta Moneder_Fes-la
Rodar) Acta núm. 12 Rendes Inferiors.
5. S’aprova l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva dins
del programa per al Foment del Teixit Empresarial (Targeta Moneder_Fes-la
Rodar) Acta núm. 17 Rendes Inferiors.
6. S’aprova la continuïtat de la concessió de servei de servei de bar de la
plaça Berenguer d’Entença amb l’empresa Punch The Clock, SL.
7. S’aprova la declaració de la responsabilitat patrimonial.
8. S’aprova la declaració de la responsabilitat patrimonial.
9. S’aprova el Pla de Seguretat i Salut de l’obra i subministrament,
instal·lació/substitució de l’enllumenat públic de diversos carrers del nucli de
l’Hospitalet de l’Infant.
10. S’aproven els admesos i exclosos en la primera fase (Fase de selecció)
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del concurs de projectes, en dues fases i amb intervenció de jurat, per a
l’encàrrec del contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de
les obres d’ampliació de l’Escola Mestral creant un nou aulari d’Educació
Infantil, per substituir els mòduls prefabricats actuals i condicionament de
l’entorn a l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’aprova inicialment, si escau, del Projecte bàsic i d’execució restauració
del Pavelló del conjunt del Poblat Hifrensa (Antonio Bonet, 1967-75).
12. S’aprova inicialment, si escau, del Projecte executiu d’instal·lació de
caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Vandellòs.
13. S’aprova la segona certificació de 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.
14. Es dóna compte de diversa correspondència.
15. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en l’arranjament del bany, amb canvi de banyera per plat de
dutxa, al carrer Dedals de Vandellòs.
16. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en la construcció de piscina d’ús privat, al Carrer Mireia de
l’Hospitalet de l’Infant.
17. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en el canvi de la porta d’entrada a l’habitatge, al Poblat
Hifrensa, Carrer Genessies de l’Hospitalet de l’Infant.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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18. S’aprova la proposta de despeses.

