Junta de Govern Local 20160023 de 13/06/2016
ACORDS ADOPTATS
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ACORD
Aprovació acta de la sessió 20160022 de 25 de maig de 2016.
Desestimació al·legacions presentades a procediment sancionador núm.
2016/0005222, per infracció ordenança municipal de circulació.
Inici expedient sancionador núm. 2016/0007634 de data 20/05/2016 per infracció
ordenança general convivència ciutadana i via pública.
Inici expedient sancionador de data 27/05/2016, en matèria de trànsit, circulació...
Inici expedient sancionador de data 02/06/2016, en matèria de trànsit, circulació...
Aprovació definitiva de les bases reguladores de la cessió dels usos del camp
municipal d’esports, per a la temporada 2016-2017, prorrogable fins la temporada
2018-2019 de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar i convocatòria.
Contracte menor amb Josep Cusachs Albó, SL pels serveis informàtics de suport a la
Transparència i Administració Electrònica.
Contracte menor amb Seed-Consultoría, Formación, Comunicación, per elaboració
catàleg llocs de treball i RLT.
Contracte menor amb Construccions Bagudanch Serra SL per reparació asfalt i
cunetes en diversos punts del municipi.
Contracte menor amb Germans Cañet Xirgu, SL per arranjament de camins amb
material reciclat de mamposteria.
Concessió subvenció al Club Escacs Vilobí per celebració de torneig.
Concessió subvenció pels aplecs de Sta. Margarida, Sta. Clara i les Fonts de Salitja.
Aprovació de conveni de la piscina de Salitja estiu 2016.
Aportació extraordinària per a la constitució de la Colla Gegantera de Vilobí.
Informacio relativa a adquisició plegadora.
Informació relativa a adquisició nevera de gas per a l’Espai Jove.
Informació relativa a modificació 2 baranes de la llar d’infants.
Informació relativa a taller participatiu “la reordenació del trànsit rodat de la Plaça
Nova”.
Informació relativa a modificacions jardí Carrer Vern.
Informació relativa a revisió aire condicionat Can Roscada.
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