ASSISTENTS:
Alfons Garcia Rodríguez, Alcalde-President
Núria Ortiz Sánchez, 1a tinenta d’Alcalde, la seva assistència és a través de
videoconferència, justificat per l’Estat d’Alarma.
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 15 d’abril de 2020.
2. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació
Multicultural Alternativa (AMA) al 2019, en règim de concurrència
competitiva.
3. S’aprova la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’entitat Colla
de Diables de Vandellòs al 2019, en règim de concurrència competitiva.
4. S’aprova l’Adhesió al protocol per la realització de l’acollida i la integració
de persones estrangeres immigrades del Consell Comarcal del Baix Camp.
5. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris de la residència Lo
Parralet de Vandellòs dels mesos de novembre i desembre de 2019.
6. S’aprova la concessió de subvencions per a usuaris de la residència Lo
Parralet de Vandellòs dels mesos de gener i febrer de 2020.
7. S’aprova el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per promoure el
banc de terres comarcal.
8. S’aprova la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’entitat Càritas
Diocesana de Tortosa (Càritas Parroquial Vandellòs), Conveni 2019.
9. S’aprova el pagament pendent a Caritas Parroquial de Vandellòs envers
Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Tortosa i l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per al manteniment del servei de
Càritas d’atenció a les persones més necessitades per l’exercici 2020.
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10. S’aprova inicialment, si escau, el Plec de clàusules administratives
particulars i Plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels
serveis de col·locació, manteniment, desmuntatge i hivernatge del mobiliari
de platges de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per procediment obert
simplificat, amb diferents criteris de ponderació, tramitació urgent.
11. S’aprova el Plec de clàusules economicoadministratives particulars que
ha de regir la concessió de l’ús i explotació dels serveis de temporada a les
platges de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per a l’any 2020 pel
procediment obert, tramitació ordinària.
12. S’aprova el Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Associació de Comerços de l’Hospitalet
de l’Infant i la Vall de Llors, 2020.
13. S’aprova el nou calendari de pagament de les dates fiscals per l’exercici
de 2020.
14. Es dóna compte de diversa correspondència.
15. S’atorga llicència d’obra menor a Cosmin Tudor Pitu per dur a terme
obres menors consistents en ampliació de la pavimentació de la terrassa, i
arranjament de la tanca divisòria del jardí, al Carrer Ponent de l’Hospitalet
de l’Infant.
16. S’atorga llicència d’obra menor a Gerard Durand per dur a terme obres
menors consistents en construcció de piscina d’ús privat, al Carrer Romer de
la Urbanització Vanessa Park.

18. S’aprova la proposta de despeses.
19. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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17. S’atorga llicència d’obra menor a la Comunitat de Propietaris Edifici El
Mirador per dur a terme obres menors consistents en arranjament de
piscina i terrassa comunitària, al Carrer Tamarits de l’Hospitalet de l’Infant.

