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 11 d’agost de 2020.
2. S’aprova convidar a l’empresa Càtering Plat a Taula, SL per presentar la
proposició envers la licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu
envers la concessió del servei de menjador escolar i servei d’acollida a
l’Escola Mestral per als cursos 2020-2021 i 2021-2022, per procediment
restringit, i tramitació urgent.
3. S’aprova convidar a l’empresa Servei d’Àpats SL per presentar la
proposició envers la licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu
envers la concessió del servei de menjador escolar i servei d’acollida a
l’Escola Mestral per als cursos 2020-2021 i 2021-2022, per procediment
restringit, i tramitació urgent.
4. S’aprova convidar a l’empresa Cuina Gestió SL per presentar la proposició
envers la licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu envers la
concessió del servei de menjador escolar i servei d’acollida a l’Escola
Mestral per als cursos 2020-2021 i 2021-2022, per procediment restringit, i
tramitació urgent.
5. S’aprova retornar l’import per l’ús de material i llibres de text dels cursos
municipals d’adults.
6. S’aprova requerir tallar rames que ocupen la via pública.
7. 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 de
juny de 2020.
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8. 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 de
juliol de 2020.
9. 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 de
juliol de 2020.
10. S’aprova la primera certificació de liquidació i tancament de l’obra de la
rotonda de l’Almadrava de la carretera N-340.
11. Es dóna compte de diversa correspondència.
12. S’atorga llicència d’obra menor a Tomas Castillo Recuero per dur a terme
obres menors consistents en efectuar canvi de paviment, i retirar armari
d’obra per posar un de fusta, al Carrer Comte de Prades de l’Hospitalet de
l’Infant.
13. S’atorga llicència d’obra menor a Maria Teresa Vigo Quindos per dur a
terme obres menors consistents en efectuar un gual d’accés de vehicles i
col·locació de porta corredissa, al Carrer Bernat de Fenollar de L’Hospitalet
de l’Infant.
14. S’aprova la proposta de despeses.
15. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.

Codi Validació: 44KR9HRZKJE2YJEKNAMRW9C9Z | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

La secretària

