ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 9 d’abril de 2018
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:












Aprovació del preu públic de les entrades per als espectacles de la 12a Mostra de
Titelles.
Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria de
serveis socials, del Fons de prestació del finançament àmbit Benestar Social, en el
marc del catàleg de concertació de 2018, Pla Xarxes Governs Locals 2016-2019.
Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria de
serveis socials, programa Complementari de garantia de Benestar Social, Pla Xarxes
Governs Locals 2016-2019.
Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per col·laborar en
el finançament d’activitats culturals de la Festa Major de 2018.
Atorgament d’una llicència urbanística a la Fundació APIP-ACAM sol·licitada per a la
reparació de la cobertura de la masia de can Cònsol al camí de Can Valerià de Gallecs,
per no infringir les normes generals en matèria d’edificació i d’acord amb el projecte
presentat.
Atorgament d’una llicència urbanística al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs sol·licitada per a l’enderroc d’una edificació aïllada i un cobert de la
masia de Can Llagostera al camí de cal Traïdor de Gallecs, per no infringir les normes
generals en matèria d’edificació i d’acord amb el projecte presentat.
Atorgament d’una llicència urbanística al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs sol·licitada per a l’enderroc d’una edificació annexa de l’habitatge
de Ca n’Arrufat de Gallecs, per no infringir les normes generals en matèria d’edificació
i d’acord amb el projecte presentat.
Aprovació de la certificació núm.3, de data 20 de març de 2018, del contracte d’obres
Condicionament del CEIP Sant Jordi de Mollet del Vallès.
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Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
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