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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 21 d’octubre de 2019  

 

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

 

1. Acceptació d’una subvenció de 9.892,04 € concedida a l’Ajuntament de Mollet, per la 

Secretària d’Estat d’Igualtat pel Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per a l’exercici 

2019.  

 

2. Aprovació de la certificació núm. 1, de data 4 d’octubre de 2019, del contracte 

“Substitució de paviments del carrer Gaietà Vínzia”, executada per Ibergestion 

Construcciones y Obras, SA.  

 

3. Atorgament de llicència urbanística per a l’enderroc d’edificació aïllada situada al carrer 

de Sant Llorenç, 88.  

 

4. Atorgament de llicència urbanística per a la connexió a la xarxa de clavegueram 

municipal de l’edifici situat al carrer de Castelao, 18.  

 

5. Atorgament de la pròrroga de sis mesos de la llicència urbanística atorgada per acord de 

la Junta de Govern Local en sessió de 5 de novembre de 2018, per a l’enderroc d’habitatge 

entre mitgeres al carrer de Gaietà Ventalló, 67.  

 

6. 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.  

 

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

indemnització, per import de 260,20 €, per a la reparació de danys a mobiliari urbà causats 

per un vehicle. 

 

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

indemnització, per import de 1.174,75 €, per a la reparació de danys a mobiliari urbà 

causats per un vehicle. 

 

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

residus municipals, corresponent al tercer trimestre de 2019. 
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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