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
M. Àngel Benedicto Esclarín, Secretària.
ACORDS:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, del 19 de maig de 2020.
2. S’aprova el Pla Municipal d’Esport a l’Escola per a l’any 2020.
3. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Associació de
Joves de l’Hospitalet de l’Infant al 2019, en règim de concurrència
competitiva.
4. S’aprova la modificació de la convocatòria per al 2020, per a l’atorgament
de subvencions a les empreses per la contractació de treballadors aturats,
pel procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
5. S’aprova la modificació de la convocatòria per al 2020, per a l’atorgament
de subvencions en matèria del programa d’ajuts per al foment de
l’autoempresa, pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva.
6. S’aprova la convocatòria per al 2020, per a l’atorgament de subvencions
a la defensa del productor agrari envers a l’amenaça de la plaga del porc
senglar, pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva.
7. S’aprova la quarta certificació de les obres d’arranjament de la piscina
municipal de Masriudoms.
8. Es dóna compte de diversa correspondència.
9. S’atorga llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici
del dret de tercers, a la Sra. Corinne Brizay, per a executar l’obra per a la
reforma de l’immoble en cantonada emplaçat al carrer Estanislao Figueres
de Vandellòs.
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10. S’atorga la modificació de la llicència d’obra major núm. 1/2018
(Expedient núm. 5488/2017), atorgada per acord de Junta de Govern 05.A)
en sessió de data 16 de gener de 2018, salvat el dret de propietat i sens
perjudici del dret de tercers, al Sr. Juan Belarre Castro, per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, al carrer Migjorn, cantonada
carrer Salvador Dalí de la urbanització Els Corralets a l’Hospitalet de l’Infant.
11. S’atorga llicència d’obra menor a Francisco Navarro Turon per dur a
terme obres menors consistents en efectuar un gual d’accés de vehicles, al
Carrer Antoni Tàpies de la Urbanització Els Corralets a l’Hospitalet de
l’Infant.
12. S’atorga a Ricardo Campos Prieto la subvenció per a l’arranjament de la
façana, al Carrer Major de Masriudoms.
13. S’atorga a Alfredo Vidal Pujals la subvenció per a l’arranjament de la
teulada, al Carrer Major de Masriudoms.
14. S’aprova la proposta de despeses.
15. S’aprova el pagament de factures.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
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La secretària

