Junta de Govern Local 20150002 de 15/07/2015
ACORDS ADOPTATS
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ACORD
Aprovació acta de la sessió 20150001 de 15 de juliol de 2015.
Inici expedient sancionador de data 18/05/2015, en matèria de trànsit, circulació...
Inici expedient sancionador de data 29/05/2015, en matèria de trànsit, circulació...
Inici expedient sancionador de data 05/06/2015, en matèria de transit, circulació...
Estimació al·legacions presentades a l’expedient 2014/0038001 per infracció
ordenança municipal de circulació.
Estimació al·legacions presentades a l’expedient 2015/0004892 per infracció
ordenança municipal de circulació.
Estimació al·legacions presentades a l’expedient 2015/0006436 per infracció
ordenança municipal de circulació.
Aprovació certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament del camí entre Brunyola i Sant
Dalmai” , per un import de 5.630,68 €.
Concessió de subvenció per import de 1.200 € al Club Escacs Vilobí per celebració
torneig.
Substitució de 3 arbres a la zona de petanca de l’entorn del pavelló de Sant Dalmai.
Prohibició accés motoritzat al pati de les escoles, excepte per obres i/o serveis.
Assabentament de l’alcaldia a la Junta de Govern Local: renúncia servei menjador llar
infants, estelada balcó ajuntament, contractació personal llar infants,
Manteniment usos pavelló de Vilobí com a centre de ball de l’associació llar de jubilats.
Compra de funda pel piano del teatre, per protegir-lo de cops.
Sol·licitud de curs de telefonia mòbil per majors de 55 anys a Fundació Pere Tarrés.
Empendre contactes per convertir en zona d’aparcament, el solar sense edificar del
sector industrial l’Empalme.
Suport a la Comissió de Festes de Salitja per l’organització de la festa major i dotació
d’un premi de 1.000 € el concurs de la cançó de Salitja.
Programació dels “divendres a la fresca” durant el mes de juliol.
Sol·licitud a la companyia del gas que netegi l’entorn del dipòsit de Vilobí.
Modificació sistema de poda dels arbres dels espais públics perquè facin més ombra.
Aprovació informe Coordinador Guàrdia Municipal per la millora de la senyalització
carretera de Vilobí d la Fraternitat de Sta. Clara.
S’acorda reunió per accedir a peticions de llicències per terrasses bars/restaurants.
Realització memòria valorada vorera carrer Empordà.
Sol·licitud tècnics del Consell Comarcal.
Continuació tramitació actuació rehabilitació Molí de les Fonts, inclòs al PUOSC.
Millora elèctrica escola Josep Madrenys i del clavegueram.
Millora de l’enllumenat públic del C/ Canigó i places de Catalunya i de la Crosa.
Projecte Life Trivers, per conèixer i protegir els rius temporals mediterranis.
Senyalització del tram de la corba de Can Comas, al camí de Ca l’Artau.
Cessió espai municipal a grup de costura per confeccionar vestits reis mags.
Informació de temes: desinfecció xarxa sanejament pavelló Vilobí per mitjà de Dipsalut
i ajuts a famílies per casal d’estiu.
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