Junta de Govern Local 20170042 de 22/05/2017
ACORDS ADOPTATS
NÚM.
494
495

ACORD
Aprovació acta de la sessió 20170041 de 8 de maig de 2017.
Encàrrec al Consell Comarcal de la Selva per assessorament tècnic en matèria
d’arquitectura i urbanisme amb una dedicació de 14 hores setmanals per un import de
2.119,20 €/mes.
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Aprovació bases específiques i convocatòria per a la selecció de 6 joves de 16 a 23
anys per treballar a la brigada jove de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Subvenció a l’Associació Llar de Jubilats Sta. Margarida en concepte de compensació
del cost assumit pel dinar en homenatge a la vellesa 2016, per un import de 2.100 €.
Aprovació conveni de col·laboració amb el PGA Catalunya Resort, pel foment i
promoció de l’esport al municipi.
Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Selva per la
prestació de serveis socials bàsics i especialitzats per l’any 2017.
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva, per al
desenvolupament del projecte “Desenvolupament local a l’entorn de les varietats
agrícoles i els productes singulars de la Selva”.
Assabentament de l’adhesió a la XVIII Setmana sense fum sota el lema “Menys fumar i
més caminar” del 25 al 31 de maig.
Sol·licitud de subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o
occità destinades a les biblioteques públiques, per un import de 4.000 €.
Atorgació subvenció a l’Associació Lleure’t Esplai de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai, per
un import de 543 € i corresponent a l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil
general per l’Esplai Lleure’t.
Autorització als Centres Veterinaris i Protectores d’animals de Catalunya per tal que
inscriguin directament al registre general d’animals de companyia (programa Anicom)
els animals que identifiquen o donen en adopció i viuen en el nostre municipi.
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