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ACORD
Aprovació acta de la sessió 20170040 de 10 d’abril de 2017.
Aprovació bases per la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa
de treball d’una plaça d’educador/a per la llar d’infants municipal.
Contracte menor de serveis amb Restauració Vilobí Service SLU pel dinar de la festa
de la vellesa 2017 per un import total de 8.100 €.
Contracte menor d’obra amb Coalp Aluminis, per substitució tancaments actuals a
l’escola, per un import total de 13.461,49 €.
Contracte menor d’obra amb Park’s per instal·lació de xarxa parapilotes al límit nord
del camp de futbol gran, per un import total de 3.390,81 €.
Contracte menor d’obra amb Park’s per les obres de manteniment de diferents parcs
públics del municipi, per un import total de 8.022,30 €.
Encàrrec direccions tècniques de projectes de reparació de camins al Consell
Comarcal (Camí Sta. Margarida per un import de 1.315 € i diversos camins rurals de
Salitja per un import de 2.425 €).
Assabentament encàrrec informe tècnic de seguiment del servei de compostatge
casolà 2017 als Serveis Tècnics de Medi Ambient del Consell Comarcal, per un import
de 234,70 €.
Atorgació subvenció a l’Associació Cultural els Llobatons i les Daines de Sant Dalmai,
per un import de 11.636,89 € corresponent al dèficit de la Festa Major 2016.
Atorgació subvenció a Joventuts Musicals de Vilobí d’Onyar per a 3 concerts de
música clàssica i per un import de 1.000 €.
Ajut de 400 € a família del municipi per assistència a casal d’escola d’educació
especial.
Assabentament de proposta del PDcat i inici tràmits per diagnosi de demanda i serveis
de psicologia infantil i juvenil al municipi.
Sol·licitud subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya, per a l’arranjament de
camins amb àrid reciclat.
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