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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària.
Justifica la seva absència:
Diego Garcia Vera , 4rt tinent d’Alcalde
Vicente Vaya Morte, Interventor
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del 15 de gener de 2020.
2. S’aprova el Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i la Banda Clau de Vent com ampliació de
la subvenció de 2019, exercici 2019.
3. S’aproven les condecoracions de medalles a la permanència al cos de la
Policia Local.
4. S’aprova sol·licitar pròrroga per a l’autorització d’execució d’obres del
Projecte de memòria valorada refosa adequació de mirador en carretera C44.
5. Es dóna compte de diversa correspondència.
6. S’atorga llicència d’obra menor a Pilar Fernández González per dur a
terme obres menors consistents en l’obertura d’una porta des d’un local
comercial cap a una zona comunitària de l’edifici, al Carrer Comte de Prades
de l’Hospitalet de l’Infant.
7. S’atorga llicència d’obra menor a Habitat Iniciatives SL per dur a terme
obres menors consistents en efectuar un rebaix de vorera per a gual de
vehicles, a l’entrada de la nau industrial en construcció, a l’Avinguda Lluís
Companys de l’Hospitalet de l’Infant.
8. S’atorga llicència d’obra menor a Corralets Investments SL per dur a
terme obres menors consistents en obres per destinar immoble en local
comercial al Carrer Major de l’Hospitalet de l’Infant.
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9. S’atorga concessió administrativa d’un nínxol a Juan Pedro Calzada Jurado
al cementiri de l´Hospitalet de l´Infant.
10. S’aprova l’import a liquidar per Orange Espagne SAU en concepte de
l’1,5% de la taxa per ocupació de domini públic, corresponent al 4rt
trimestre de 2019.
11. S’aprova la proposta de despeses.
12. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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La secretària

