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ACORD
Aprovació acta de la sessió 20170044 de 19 de juny de 2017.
Concessió subvenció de 300 € per l’Aplec de Santa Clara.
Concessió subvenció de 400 € a la Fundació Oncolliga Girona, per la participació a la
cursa Oncotrail 2017 de l’Equip Vilobí Oncotrail.
Concessió subvenció de 3.000 €, com a bestreta per la subvenció de la Festa Major de
Salitja 2017.
Aprovació quota anual de 8.214,23 € al Consorci de Transport Públic ATM Àrea de
Girona
Assabentament contracte menor de serveis amb Prevencicat, per a servei de
prevenció aliè en el treball, per un import total de 1.644,39 €
Aprovació acta de preus contradictoris de l’obra “Reparació i millora del ferm d’un camí
rural del veïnat de Santa Margarida a Vilobí d’Onyar “ (fase 1).
Vilobí abandona l’ús de productes químics en el tractament de l’arbrat urbà.
Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació, per a actuació “Pavimentació
del camí de les Monges a Can Compte”.
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a obra de Reforma Puntual del
Pavelló Poliesportiu municipal de Vilobí d’Onyar.
Col·laboració amb el Centre d’Estudis Selvatans per a publicació “Les esglésies
parroquials dels segles XVII i XVIII als arxiprestats de la Tordera, la Selva i FarnersMontseny. L’arribada dels models classicistes”.
Aprovació conveni de col·laboració amb l’Associació Les Fonts de Salitja per a la
gestió de la piscina estiu 2017.
Concessió subvenció a l’AMPA EEI “El Patufet” de 300 € per a actuació musical festa
final de curs de la Llar d’Infants del dia 28 de juliol.
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