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 21 d’abril de 2020.
2. S’aprova la justificació de la subvenció nominativa de 2019 atorgada a
l’entitat ADF de Vandellòs.
3. S’aprova el Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Associació de Restauració i Hoteleria de
La Vall de Llors 2020.
4. S’aprova el Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de
Vandellòs, dintre de l’àmbit festiu, exercici 2020.
5. S’aprova el Protocol de participació pel Mercat d’Artesania i Fira de Sant
Roc pel 2020.
6. S’aprova l’Addenda al contracte del servei de salvament i socorrisme a
les platges de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
7. S’aprova l’inici d’expedient administratiu envers un sinistre.
8. S’aprova l’Adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a
l’acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions
d’auditoria pública i control financer de subvencions (expedient 2018.06).
9. S’aprova la segona certificació de les obres d’arranjament de la piscina
municipal de Masriudoms.
10. S’aprova inicialment, si escau, del projecte executiu per a la instal·lació
de calefacció a l’Ajuntament de Vandellòs, alimentada amb energia de la
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xarxa de calor de proximitat de la Diputació.
11. S’aprova inicialment, si escau, del projecte executiu per a la instal·lació
de calefacció al Centre Assistencial Polivalent de Vandellòs, alimentada amb
energia de la xarxa de calor de proximitat de la Diputació.
12. S’aprova la certificació única i tancament de l’obra consolidació i reforç
del talús de la piscina i àrea de jocs infantils de Masriudoms.
13. Es dóna compte de diversa correspondència.
14. S’atorga llicència a Nedgia Catalunya SA per realitzar treballs d’obertura
de rasa sobre vorera i calçada de 0,4 metres quadrats i connexió d’una
escomesa sobre vorera i calçada de 1,5x0,4 m2 al carrer Pau Casals de
Vandellòs.
15. S’atorga llicència d’obra menor a Josep Saladié Sarroca per dur a terme
obres menors consistents en arranjaments de les parets laterals per eliminar
humitats, al Carrer La Font de Vandellòs.
16. S’aprova el canvi sol·licitat passant de Hospitalet Mar-La SL (Hervé
Marceaux Ducloz) a Patrice Struyve de l’activitat dedicada a Bar Restaurant
al Port Esportiu a l’Hospitalet de l’Infant.
17. S’atorga la concessió administrativa d’un nínxol a nom de Caridad Ortiz
Martínez al cementiri de l´Hospitalet de l´Infant.

19. S’aprova la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic per part
de Curenergia Comercializador de Último Recurso, SAU (1 r trimestre de
2020).
20. S’aprova la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic per part
de Iberdrola Clientes, SAU (1r trimestre 2020).
21. S’aprova la proposta de despeses.
22. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
La secretària
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18. S’aprova la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic a
Edistribución Redes Digitales, SLU, 1er trimestre 2020.

