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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 14 d’octubre de 2019  

 

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

 

1. Atorgament de llicència urbanística per a la constitució d’un règim de propietat 

horitzontal sobre la finca situada als carrers de Sant Andreu, 9, i de Santa Bàrbara, 8.  

 

2. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús de local a habitatge en 

l’edifici plurifamiliar de l’avinguda de Rívoli, 27.  

 

3. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús de local a habitatge en 

l’edifici plurifamiliar del carrer de Can Magre, 23.  

 

4. Atorgament de llicència urbanística a la Comunitat de Propietaris per a la legalització de 

la connexió a la xarxa de clavegueram municipal de l’edifici situat al carrer d’Anselm 

Clavé, 1. 

 

5. Desestimació d’unes sol·licituds relatives a la Taxa pel subministrament d’aigua i de la 

Taxa de recollida de residus municipals, corresponents al 3T de 2019 i pendents del 2T, 

per no reunir les condicions establertes a les ordenances fiscals vigents.  

 

6. Estimació d’unes sol·licituds relatives a la Taxa pel subministrament d’aigua i de la 

Taxa de recollida de residus municipals, corresponents al 2T i al 3T de 2019. 

 

7. Desistiment d’unes sol·licituds relatives a la Taxa pel subministrament d’aigua i de la 

Taxa de recollida de residus municipals, corresponents al 3T de 2019 i pendents del 2T, 

per no aportar la documentació requerida en el termini d’audiència a l’interessat. 

 

8. Aprovació de la certificació núm. 5, de data 8 d’agost de 2019, corresponent als treballs 

executats el mes d’abril de 2019 del contracte “Cobriment de la pista exterior al pavelló de 

bàsquet de la Plana Lledó a Mollet del Vallès”. 

 

9. Aprovació de la certificació núm.1, de data 17 de juliol de 2019, i de la núm. 2 i final, de 

data 12 de setembre de 2019, del contracte “Condicionament d’un tram del camí de Can 

Vila”.  

 

10. Aprovació de la certificació núm. 5, de data 9 de juliol de 2019, del contracte 

“Remodelació de la placeta de Sant Jordi a l’avinguda de Rafael Casanova”.  
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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