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 18 d’agost de 2020.
2. S’aprova la justificació de la subvenció nominativa de 2019 atorgada al
Patronat del Centre Associat de Tortosa a la UNED.
3. S’aprova inicialment, si escau, el Plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques, que regeixen el contracte administratiu del servei
de recollida de contenidors de residus del municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, per procediment obert, tramitació ordinària.
4. S’aprova l’atorgament de subvencions per concessió directa curs d’adults
2018-2019.
5. S’aprova l’atorgament de subvencions per concessió directa curs d’adults
2019-2020.
6. S’aprova l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva dins
del programa de subvenció de llibres de text del curs 2020-2021 (Línia 1).
7. S’aprova atorgar bestretes envers el programa d’ajuts a l’autoempresa al
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, convocatòria 2020, mes
d’agost de 2020.
8. S’aprova l’inici d’expedient administratiu envers un dany a béns de
titularitat municipal.
9. Es dóna compte de diversa correspondència.
10. S’atorga llicència d’obra menor per dur a terme obres menors
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consistents en efectuar l’arranjament del paviment del garatge, al Carrer
Nou de Vandellòs.
11. S’aprova el canvi de titularitat de la concessió administrativa del nínxol
del Cementiri de l’Hospitalet de l’Infant.
12. S’atorga la concessió administrativa d’un columbari al cementiri de l
´Hospitalet de l’Infant.
13. S’atorga la concessió administrativa d´un columbari al cementiri de l
´Hospitalet de l’Infant.
14. S’aprova la proposta de despeses.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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La secretària

