ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 16 d’abril de 2018
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Rectificació errors materials a l’apartat 4 de la part dispositiva de l’acord de la
Junta de Govern Local de data 12 de març de 2018, d’atorgament de la llicència per
a les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres i aparcament, al
carrer de Lluís Duran.
2. Atorgament d’una llicència urbanística sol·licitada per a l’enderroc de les
construccions i les instal·lacions existents i la instal·lació d’un tòtem publicitari
dins de la parcel·la al carrer de Facundo Bacardí i Massó, per no infringir les
normes generals, en matèria d’edificació i d’acord amb el projecte presentat.
3. Atorgament d’una llicència urbanística sol·licitada per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar i tres aparcaments privats al carrer de Borrell, per no infringir les
normes general en matèria d’edificació i d’acord amb el projecte presentat.
4. Acceptació de la subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport per a l’acció
Mollet, Ciutat Europea de l’Esport 2017.
5. Aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa per
recollida de residus municipals, corresponent al primer trimestre de 2018.
6. Aprovació de les bonificacions de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa
per recollida de residus municipals, corresponents al 1T 2018 i pendents del 4T
2017.
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