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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local d’1 d’abril de 2019  

 

La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:  

 

1. – Atorgament de la llicència urbanística per a la connexió a la xarxa de clavegueram 

municipal de l’edifici situat al carrer de Trinitat Falguera, 27.  

 

2. – Atorgament  de la llicència urbanística per a la connexió a la xarxa general de 

clavegueram de l’edifici situat al carrer Pau Casals, 13.  

 

3. – Atorgament de la llicència urbanística a Spay Mollet Residencial, S.L, per a la 

construcció d’un edifici plurifamiliar de 18 habitatges, 33 places d’aparcament i 5 trasters, 

al carrer de Álvarez de Castro, 124-126. 

 

4. – Aprovació de la certificació 4a i 5a i final, de data 13 de febrer i 13 de març de 2019, 

respectivament, del contracte d’obra de “Remodelació de la plaça per la Dona d’Aigua de 

Mollet del Vallès”.  

 

5. – Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament d’una 

indemnització per import de 3.836,83€, corresponent al pagament dels danys ocasionats a 

les jardineres del carrer Magallanes, 9.  

 

6. – Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament d’una 

indemnització per import de 1.218,91€, corresponent al pagament dels danys ocasionats en 

un punt de llum per un vehicle al camí de Can Prat.  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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