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 d’abril de 2020.
2. S’aprova el retorn de garanties definitives de diversos contractes, a favor
de Nordvert, SL.
3. S’aprova participar econòmicament en l’execució de les accions
programades a la pròrroga del Pla Comarcal de Polítiques de Dones i
d’Igualtat amb el Consell Comarcal del Baix Camp.
4. S’aprova la resolució de la continuïtat de la prestació del contracte del
servei de recollida de contenidors de residus en el municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
5. S’aprova atorgar subvenció en concurrència competitiva a l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Vandellòs (àmbit social) convocatòria 2020.
6. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació
Masia de Castelló al 2019.
7. S’aprova la sol·licitud serveis via oberta del Consorci AOC.
8. S’aprova la tercera certificació de les obres d’arranjament de la piscina
municipal de Masriudoms.
9. Es dóna compte de diversa correspondència.
10. S’atorga llicència llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens
perjudici del dret de tercers, a Alba Garcia Barceló i Jaume Saladié Escoda,
per a executar l’obra per a la reforma de l’immoble en tester, emplaçat al
carrer Santa Marina de Vandellòs.
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11. S’atorga llicència a Edistribución Redes Digitales SLU per poder atendre
la petició de subministrament elèctric a Eva Lluïsa Campo y Martos per
realitzar l’estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou
subministrament al carrer Mestral de l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’atorga llicència d’obra menor a Sergi Navarro Lleixà per dur a terme
obres menors consistents en l’arranjament de la xarxa de desguàs del
lavabo, amb canvi de plat de dutxa, al Poblat Hifrensa, Carrer Carrerada de
l’Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga llicència d’obra menor a Dolors Solé LLevat per dur a terme
obres menors consistents en arranjaments de la cuina i el lavabo, a la Via
Augusta de l’Hospitalet de l’Infant.
14. S’atorga la concessió administrativa de dos nínxols a Antonio Leal
Domínguez al cementiri de l’Hospitalet de l´Infant.
15. S’atorga la concessió administrativa de dos nínxols a Juan Canet García
al cementiri de l’Hospitalet de l´Infant.
16. S’aprova la proposta de despeses.
17. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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