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, la seva assistència és a través de
videoconferència
Marta Jardí Boquera, Secretària accidental
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del 16 de juny de 2020.
2. S’aprova atorgar subvenció en concurrència competitiva a l’entitat
Associació d’Afectats de Fibromiàlgia de l’Hospitalet de l’Infant, convocatòria
2020
3. S’aprova el compte justificatiu presentat per l’ADF de Vandellòs de la
subvenció nominativa atorgada a l'exercici del 2019.
4. S’aproven les subvencions a usuaris de la Residència per a gent gran Lo
Parralet de Vandellòs directament a l’empresa concessionària del servei, la
Fundació per a l’Atenció Social, d’acord els rebuts corresponents al mes de
març, abril i maig de 2020, així com aprovar el seu pagament
5. S’aprova la transmissió de la parada número 44 del mercat de venda no
sedentària, de 10 metres, a favor del senyor Mountaz Zahid Ezzahidi.
6. S’aprova la transmissió de la parada número 114 del mercat de venda no
sedentària, de 10 metres, a favor del senyor Omar El Younoussi.
7. S’aprova transmissió de la parada número 65 del mercat de venda no
sedentària, de 6 metres, a favor del senyor Nabyl Habib Allah.
8. S‘aprova la transmissió de la parada número 65 del mercat de venda no
sedentària, de 9 metres, a favor del senyor Mouhcine Tahiri.
9. S’aprova la transmissió de la parada número 113 del mercat de venda no
sedentària, de 9 metres, a favor de la senyora María Núria Jansà Asens.
10. S’aprova adjudicar a l'empresa Sealand on-offshore Services SL el
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contracte del servei de muntatge, manteniment, desmuntatge i hivernatge
del mobiliari de platges a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per
procediment obert simplificat, amb diferents criteris de ponderació i
tramitació urgent
11. S’aprova Autoritzar a la Societat de Caçadors “La Defensora de la Caça”
a fer ús dels terrenys propietat de l’Ajuntament al Pol. Ind. Les Tàpies, per
dur a terme l’activitat de Tir al Plat amb motiu de la Festa Major el dia 16
d’agost de 2020,
12. S’aprova la cinquena certificació de les obres d’arranjament de la
piscina municipal de Masriudoms
13. Es dóna compte de diversa correspondència.
14. S’atorga llicència d’obra menor a Mria Luisa Castellví Vega per dur a
terme obres menors consistents en la realització de llar de foc, enrajolar
planta primera i solera de formigó en planta baixa, al Carrer Eres de
Masriudoms.
15. S’atorga llicència d’obra menor a Eva Rincón Vicente per dur a terme
obres menors consistents en la instal·lació d’una escala desmuntable
d’accés al terrat pla de l’habitatge, a l’Avinguda Via Augusta de l’Hospitalet
de l’Infant.
16. S’atorga llicència d’obra menor a Dolores Damas Alcantara per dur a
terme obres menors consistents en l’arranjament de la cuina i el bany, al
Carrer Priorat de l’Hospitalet de l’Infant.

18. S’atorga llicència d’obra menor a Jaume Castellví Miralles per dur a
terme obres menors consistents en canvi de finestres, substitució de
sanitaris -inodor i pica de lavabo-, i desmuntar panells de fusta d’aplacat, al
carrer Galera de l’Hospitalet de l’Infant.
19. S’atorga ajut en concepte de despeses funeràries, corresponent al servei
de cotxe fúnebre i els drets d’enterrament a la Sra. Marta Escoda Ferri
20. S’aprova la proposta de despeses

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 Glòria Gil Castellnou per dur a terme
obres menors consistents en l’arranjament de la cuina, a l’immoble situat al
Carrer Amunt de Vandellòs.

