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 28 de maig de 2020.
2. S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i el Club Esportiu Hospitalet de l’Infant per finançar
activitats esportives al 2020.
3. S’aprova el Plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques
particulars que ha de regir pel procediment obert el contracte de concessió
de serveis per procediment obert del Bar del Casal d’Avis de l’Hospitalet de
l’Infant.
4. S’aprova la desestimació de responsabilitat patrimonial municipal a favor
de David Delgado Gironés.
5. S’aprova l’inici d’expedient administratiu envers un dany a béns de
titularitat municipal.
6. S’aprova l’inici d’expedient administratiu envers un dany a béns de
titularitat municipal.
7. S’aprova el Conveni entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua pel
finançament i la redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració
en alta de les urbanitzacions del nord de l’Ametlla de Mar i el nucli de
l’Almadrava (TM Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant).
8. Es dóna compte de diversa correspondència.
9. S’atorga llicència d’obra menor a Maria Esther Gil Rada per dur a terme
obres menors consistents en arranjaments del bany, al Carrer Flors de
Vandellòs.
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10. S’atorga llicència d’obra menor a Jordi Rossend Gil Toset per dur a terme
obres menors consistents en arranjament del bany, i canvi del paviment, al
Carrer Jaume I de l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’atorga llicència d’obra menor a David Iñiguez Dieste per dur a terme
obres menors consistents en canvi de rajoles del bany, al Carrer Via Augusta
de l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’atorga llicència d’obra menor a Àngels Salamó Cortiella per dur a
terme obres menors consistents en arranjament de l’enrajolat i el plat de
dutxa del bany, al Carrer Llevant de l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga llicència d’obra menor a Laia Castellví Romanos per dur a
terme obres menors consistents en l’execució d’un gual d’accés de vehicles,
al Carrer Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
14. S’atorga a la Sra. Maribel Terme Ferri l’ajut en concepte de despeses
funeràries.
15. S’atorga a la Sra. Rosa Sarroca Florenza l’ajut en concepte de despeses
funeràries.
16. S’aprova concedir el canvi de titularitat de la concessió administrativa
dels nínxols del Cementiri de Vandellòs.

18. S’aprova retornar la fiança per a l’expedient d’obra major número
400/2019, a nom de la Comunitat de Propietaris Edifici Tahití per a la
instal·lació d’un ascensor en edifici plurifamiliar aïllat, emplaçat al carrer
Rosers de l’Hospitalet de l’Infant i atorgar la subvenció per a la instal·lació
d’un ascensor en edifici plurifamiliar aïllat.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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17. S’aprova retornar la fiança per a l’expedient d’obra major número
395/2019, a nom de la Comunitat de Propietaris Edifici Tahití per a la
instal·lació d’un ascensor en edifici plurifamiliar aïllat, emplaçat al carrer
Rosers de l’Hospitalet de l’Infant i atorgar la subvenció per a la instal·lació
d’un ascensor en edifici plurifamiliar aïllat.

