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 17 de novembre de 2020.
2. S’aprova la devolució de fiança de préstec de llibres dels cursos
municipals de l’Escola d’adults.
3. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Societat de
Caçadors Sant Isidre de Vandellòs, activitats 2020.
4. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Club Karate
l’Hospitalet de l’Infant, activitats 2020.
5. S’aprova atorgar bestretes envers el programa d’ajuts a l’autoempresa al
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, convocatòria 2020, mes
d’octubre de 2020.
6. 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. 31 rendes superiors.
7. 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. 32 rendes inferiors.
8. S’aprova la programació del Mercat de Nadal 2020.
9. S’aprova la pròrroga del contracte administratiu de serveis de control del
mercat de venda no sedentària de l’Hospitalet de l’Infant.
10. S’aprova sol·licitar l’adhesió al Pla Agrupat de Formació de 2021.
11. S’aprova el Pla de Seguretat i Salut de l’obra per la reparació de
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paviment asfàltic a diversos carrers de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’aprova la segona 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.
13. Es dóna compte de diversa correspondència.
14. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en enderroc de voladiu, reforma interior de cuina, canvi de
paviment, canvi de tancament de finestres i balconeres, repicar façana i
condicionar-la, al Carrer Cesar Gimeno de l’Hospitalet de l’Infant.
15. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
consistents en realització de tancat al pati posterior, per evitar l’entrada de
porcs senglars, a la part posterior de l’immoble situat al Carrer Eres de
Masriudoms.
16. S’aprova el canvi de titularitat de la concessió administrativa dels
nínxols del Cementiri de Vandellòs.
17. S’atorga l’ajut en concepte de despeses funeràries.
18. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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La secretària

