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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 26 d’abril de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació de la pròrroga del contracte del Servei d'Ajuda Domiciliària de Mollet
del Vallès a Suara Serveis, SCCL
2. Aprovació del padró de la taxa per la recollida de residus municipals corresponent a
l’exercici de 2021
3. Donar-se per assabentada de la recaptació en concepte de la taxa 2.8. per la
recollida de residus municipals corresponent al primer trimestre de 2021
4. Aprovació de les bonificacions de la Prestació Patrimonial Pública No Tributària
reguladora del subministrament d’aigua i de la taxa de recollida de residus
municipals, corresponents al primer trimestre de 2021 i pendents del quart trimestre
de 2020
5. Atorgament de llicència urbanística per a la divisió, rehabilitació i canvi d’ús a dos
habitatges, del local situat al carrer de Joaquim Mir, 55 de Mollet del Vallès a
Gaudioarte, SL
6. Atorgament de llicència urbanística per a la substitució funcional d’una coberta de
la Masia de Cal Magre a Gallecs, ubicada al camí de Gallecs s/n de Mollet del
Vallès, a l’Institut Català del Sòl
7. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma d’una coberta de la masia de
Can Vila a Gallecs, ubicada al camí de Can Vila de Mollet del Vallès, a l’Institut
Català del Sòl
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