ASSISTENTS:
Alfons Garcia Rodríguez, Alcalde-President
Núria Ortiz Sánchez, 1a tinenta d’Alcalde
Mª José Gómez Fernández, 2a tinenta d’Alcalde
Frederic Escoda Gil, 3r 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.
Justifica la seva absència:
Diego Garcia Vera , 4rt tinent d’Alcalde
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del 5 de març de 2020.
2. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Futbol Base
l’Hospitalet de l’Infant, activitats 2019.
3. S’aprova atorgar subvenció en concurrència competitiva al Casal d’Avis de
l’Hospitalet de l’Infant (àmbit social) convocatòria 2020.
4. S’aprova atorgar subvencions per concurrència competitiva dins del
programa municipal de subvencions per a l’ensenyament 2019: cursos de
català.
5. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat AMPA IES
Berenguer d’Entença al 2019, en règim de concurrència competitiva.
6. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació de
Jubilats i Pensionistes de Vandellòs al 2019, en règim de concurrència
competitiva.
7. S’aprova el projecte tècnic per a demanar la subvenció FEDER per aquest
municipi.
8. S’aprova el Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Associació de Joves de Vandellòs, pel 2020.
9. S’aprova la proposta consistent en la col·locació d’un senyal vertical P-20
(perill vianants) abans de la sortida de vianants del càmping La Masia.
10. S’aprova el Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Alpiq Energia España SAU per l’exercici de
2020.
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11. S’aproven tres contractes amb l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i Caixabank, SA.
12. S’aprova l’adjudicació del contracte administratiu relatiu al subministrament
i instal·lació/substitució de l’enllumenat públic a l’avinguda Ramon Berenguer IV
de l’Hospitalet de l’Infant per procediment obert simplificat, tramitació
ordinària.
13. S’aprova el Pla de Seguretat i Salut de l’obra projecte bàsic i d’execució de
l’ampliació de la Llar d’Infants Sol i Vent, C. Alamanda, 5 de l’Hospitalet de
l’Infant.
14. S’aprova la primera certificació de les obres d’arranjament de la piscina
municipal de Masriudoms.
15. Es dóna compte de diversa correspondència.
16. S’atorga llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici del
dret de tercers, al Sr. Daniel Tomas Rofes i la Sra. Eva Luisa Campoy Martos, per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, al carrer Mestral
de l’Hospitalet de l’Infant.
17. S’atorga llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici del
dret de tercers, a Fliyin ADS SLU, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat amb garatge i dues piscines, al carrer Salvador Dalí de l’Hospitalet de
l’Infant.

19. S’atorga llicència d’obra menor i aprovar el pla de desplegament de xarxa
de fibra òptica fins la llar, per als nuclis urbans de Masboquera, Masriudoms,
Vanessa Park, i Urbanització Infant, presentat per ADAMO TELECOM IBERIA SAU.
20. S’atorga la Comunitat de Propietaris Edifici El Avets la subvenció per sanejat
i pintat de façana de l’immoble ubicat al Carrer Tivissa de l’Hospitalet de
l’Infant.
21. S’aprova la proposta de despeses.
22. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
La secretària
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18. S’atorga llicència d’obra menor i aprovar el pla de desplegament de xarxa
de fibra òptica fins la llar, per al nucli de Vandellòs, presentat per Adamo
Telecom Iberia SAU.

