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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària.
Justifica la seva absència:
Vicente Vaya Morte, Interventor
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del dia 14 de juliol de 2020
2. S’aprova la convocatòria per al 2020, per a l’atorgament de subvencions
en matèria del programa d’ajuts socials puntuals i d’assistència als centres
d’atenció a la gent gran de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pel
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
3. S’aprova la convocatòria per al 2020, de les bases d’urgència per la
concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per aliments i
productes de primera necessitat davant la crisi sanitària derivada de la
pandèmia Covid-19, pel procediment de concessió directa.
4. S’aprova l’adjudicació del contracte administratiu de concessió de serveis
per procediment obert del Bar del Casal d’Avis de l’Hospitalet de l’Infant.
5. S’aprova el pagament del 80% del Conveni subscrit amb l’Estació Nàutica
Costa Daurada 2020.
6. S’aprova l’adjudicació definitiva dels serveis de temporada a les platges
per a l’any 2020.
7. S’aprova la convocatòria per al 2020, per a l’atorgament de subvencions
per al foment del teixit empresarial al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
8. S’aprova l’inici d’expedient administratiu envers un dany a béns de
titularitat municipal.
9. Es dóna compte de diversa correspondència.
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10. S’atorga llicència d’obra menor a la senyora Nataliya Kalinina per dur a
terme obres menors consistents en l’arranjament de la façana, al Carrer
Major de l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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