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, la seva assistència és
videoconferència
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària.

a

través

de

ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 2 de juliol de 2020
2. S’aprova la liquidació corresponent als ajuts individuals de menjador escolar
curs 2019-2020, del mes de setembre de 2019 al mes de març de 2020 de
l’Escola Mestral.
3. S’aprova la liquidació corresponent als ajuts individuals de menjador escolar
curs 2019-2020, dels mes de setembre de de 2019 al mes de març de 2020 de
l’Escola Valdelors.
4. S’aprova la programació d’espectacles per a públic familiar a l’aire lliure (circ
i teatre) els mesos de juliol i agost de 2020 (del 15/7/2020 al 26/08/2020) a
Vandellòs i a l’Hospitalet de l’Infant
5. S’aprova la compensació de l’import no justificat de 2019 de l’Associació de
Joves de Vandellòs amb càrrec a la subvenció corresponent a l’exercici
econòmic del 2020
6. S’aprova el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i la Penya Barça l’Hospitalet per l’any 2020
7. S’aprova atorgar una subvenció per a l’entitat Associació de Mares i Pares
Llastres, amb NIF núm. XX3134XXX, per al programa anual d’activitats
esmentat durant l’any 2020.
8. S’aprova atorgar una subvenció per a l’entitat Associació de Mares i Pares
Vall de Llorers, amb NIF núm. xx338xxx, per al programa anual d’activitats
esmentat durant l’any 2020.
9. S’aprova atorgar una subvenció per a l’entitat Associació de Mares i Pares IES
Berenguer d’Entença, amb NIF núm. xx3237XXX, per al programa anual
d’activitats esmentat durant l’any 2020.
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10. S’aprova autoritzar a JESUS SOLE GIRAL l'ocupació de la via pública durant
els mesos de juliol, agost i setembre de 2020 a la zona del carrer Vandellòs
(pàrquing de l'Spar)
11. S’aprova retornar la garantia definitiva en concepte de garantia definitiva
per a l’execució de les obres per a la implantació del sistema de comunicació i
avís (megafonia) a la Urbanització Infant a l’empresa LAFCARR PROJECT &
DESIGN SL.
12. S’acorda concedir permís a la senyora Irene Pino Puñales, en representació
del Bar Restaurant El Pescador a ocupar la via pública al carrer Tamarits 1 de
l’Hospitalet de l’Infant amb 60 m2.
13. S’acorda aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions tècniques amb el seus corresponents annexos que regiran
l'organització del concurs de projectes, envers el contracte administratiu del
servei de redacció del projecte i direcció de les obres de de construcció per a
l’ampliació de l’Escola Mestral creant un nou aulari d’educació infantil, per
substituir els mòduls prefabricats actuals i condicionament de l’entorn a
l’Hospitalet de l’Infant.
14. Es dóna compte de diversa correspondència.
15. S’atorga llicència d’obra menor a la Comunitat de Propietaris Edifici Galera
31 per dur a terme obres menors consistents en arranjaments de la façana,
baixants de pluvials, bateria de comptadors, pati interior, pintura de l’edifici,
arranjament teulada de l’edifici, posar porter automàtic, etc. a l’edifici situat al
Carrer Galera, número 31, de l’Hospitalet de l’Infant

17. S’atorga llicència d’obra menor al senyor José Ignacio Polo García per dur a
terme obres menors consistents en la construcció d’una piscina privada al
Carrer Maria Fortuny, de la urbanització Els Corralets a l’Hospitalet de l’Infant.
18. S’atorga llicència d’obra menor a la senyora Rosa Saladié Barceló per dur a
terme obres menors consistents en el canvi de banyera per plat de dutxa, al
Carrer Priorat de l’Hospitalet de l’Infant.
19. S’acorda concedir el canvi de titularitat de la concessió administrativa del
nínxol del Cementiri de Vandellòs núm. 1,2 i 3 fila C, departament 16 passant a
nom de Francisca Bargalló Sancho.
20. S’acorda concedir el canvi de titularitat de la concessió administrativa del
nínxol del Cementiri de Vandellòs núm. 1,2 i 3 fila H, departament 1 passant a
nom de Francisca Bargalló Sancho.
21. S’aprova la proposta de despeses
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
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16. S’atorga llicència d’obra menor a la senyora Cristina Cancer Bargalló per dur
a terme obres menors consistents en arranjament de la tanca mitgera de solar,
al Carrer de Les barques de l’Hospitalet de l’Infant.
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La secretària

