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 9 de juny de 2020.
2. S’aprova el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques,
que regeixen el contracte administratiu dels serveis de socorrisme,
vigilància i salvament a les platges del terme municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, pel procediment obert amb diferents criteris de
ponderació, tramitació urgent.
3. S’aprova la sol·licitud de serveis via oberta del Consorci AOC.
4. S’aprova l’assignació de la dotació econòmica corresponent als grups
polítics municipals per a l’exercici 2020.
5. S’aproven les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs
oposició, per la provisió amb caràcter interí de la plaça de tresorer/a de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
6. Es dóna compte de diversa correspondència.
7. S’atorga la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici
del dret de tercers, al Sr. Alberto Rodríguez Fernández, per a l’ampliació d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, de planta baixa i planta pis, al
carrer Migjorn de l’Hospitalet de l’Infant.
8. S’atorga llicència d’obra menor a Neus Borràs Guirro per dur a terme
obres menors consistents en la realització d’una rampa d’accés amb rajoles
antilliscants i aplacar interiorment un envà amb cartró guix ignífug, al Local
situat a la Carretera de Mora de l’Hospitalet de l’Infant.
9. S’atorga el canvi i adequació de nom sol·licitat passant de D’antis Bar 78,
S.L a Adrian Ochoa Blazquez per a l’exercici de l’activitat de Sala de festes
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amb espectacle al Port esportiu Local de l’Hospitalet de l’Infant.
10. S’atorga la subvenció per a l’arranjament de la façana i pintura, i canvi
de portes, al Carrer Estació de l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’atorga la concessió administrativa d’un nínxol a nom de Gabriel Forte
Masip al cementiri de l´Hospitalet de l´Infant.
12. S’atorga el canvi de titularitat de la concessió administrativa del nínxol
del Cementiri de l’Hospitalet de l’Infant.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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