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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
Justifica la seva absència:
Vicente Vaya Morte, Interventor
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 15 de desembre de 2020.
2. S’aprova l’Adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a
l’Acord Marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
3. S’aprova l’autorització de l’activitat de l’home dels nassos a Vandellòs i a
l’Hospitalet de l’Infant el 31/12/2020.
4. S’aprova inicialment, si escau, la incoació de l’expedient per a l’adquisició
directa de l’immoble emplaçat al nucli urbà de Vandellòs, a part de l’illa que
limita amb la plaça de Catalunya, el carrer de Pau Casals, carrer de Joan
Miró i el carrer de Mas Valentí.
5. S’aprova inicialment, si escau, el Plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació de les obres del projecte d’instal·lació de la
caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Vandellòs per
procediment obert simplificat sumari.
6. S’aprova la certificació única i liquidació de l’obra per al reforç de bigues
dels sostres de l’edifici de l’antiga clínica rural de Vandellòs.
7. S’aprova la proposta guanyadora de la segona fase (fase d’adjudicació)
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.
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8. S’aprova l’Adhesió a la pròrroga del contracte derivat 2015.05-D02 de
l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (EXP.
2015.05.D01).
9. S’aprova el Preu contradictori PC-01 envers la certificació tercera del
projecte obra i instal·lació de l’enllumenat Led de les pistes dels pavellons
coberts de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
10. S’aprova la tercera certificació del Projecte obra i instal·lació de
l’enllumenat Led de les pistes dels pavellons coberts de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
11. Es dóna compte de diversa correspondència.
12. S’atorga la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens
perjudici del dret de tercers per a la instal·lació de les plaques
fotovoltaiques, a la coberta de la nau industrial, al carrer Martí i Franques
del Sector d’Activitat Econòmica Les Tàpies I del terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’aprova retornar l’aval per a l’obra corresponent a la Implantació de
Serveis Públics Municipals i xarxa d’aigua a l’Hospitalet de l’Infant, Primera
Fase de l’any 2005.
14. S’aprova la proposta de despeses.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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15. S’aprova el pagament de factures.

