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
Vicente Vaya Morte, Interventor
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 28 de setembre de 2020.
2. S’aprova atorgar subvenció per concessió directa, convocatòria 2020.
3. S’aprova el pagament del cost del Pla Municipal d’Esport a l’Escola per a
l’any 2020.
4. S’aprova la modificació del Pla de funcionament dels equipaments
culturals durant el període d’emergència sanitària 2020.
5. S’aprova l’adhesió de les empreses a la campanya «Fes-la rodar», envers
el programa de subvencions per al Foment del Teixit Empresarial al municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, convocatòria 2020.
6. S’aprova la primera i única certificació del contracte de subministrament i
instal·lació/substitució de l’enllumenat públic a l’avinguda Ramon Berenguer
IV de l’Hospitalet de l’Infant.
7. S’aprova la primera 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.
8. S’aprova la segona certificació de l’obra d’ampliació del menjador de la
Llar d’Infants «Sol i Vent» de l’Hospitalet de l’Infant.
9. Es dóna compte de diversa correspondència.
10. S’atorga la llicència sol·licitada per realitzar els treballs per a efectuar
una instal·lació de nova arqueta al carrer Romer de l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’atorga llicència d’activitat per l’activitat de centre d’estètica i bellesa
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ubicada al carrer Tarragonès a l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’atorga l’ajut en concepte de despeses funeràries.
13. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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La secretària

