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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2019  

 

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

 

1. – Atorgament al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs de la pròrroga 

de sis mesos de la llicència urbanística atorgada per acord de la Junta de Govern Local en 

sessió de 21 de maig de 2018 per l’inici de l’enderroc de cinc construccions senzilles i la 

retirada de coberts i altres elements a prop dels habitatges de Cal Farra, Ca l’Andreu i Ca 

l’Antich de Gallecs.  

 

2. – Atorgament a LIDL Supermercados SAU de la llicència urbanística per a l’enderroc 

de l’edificació existent situada al carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, 24.  

 

3. – Aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa per recollida 

de residus municipals, corresponent al primer trimestre de 2019.  

 

4. – Aprovació de les bonificacions de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa per 

recollida de residus municipals, corresponents al 1T 2019 i pendents del 4T 2018.  

 

5. – Aprovació de la certificació 4a i final, de data 3 de gener de 2019, del contracte d’obra 

“Reparació de la plaça de l’Estatut de Mollet del Vallès”, executada per Moix, Serveis i 

Obres, SL.  

 

6. – Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc dels 

fons de prestació “finançament de l’àmbit de Benestar Social 2019”, en el marc del règim 

regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019.   

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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