ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2022
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. 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 2022.
2. Aprovació del padró de la taxa per la recollida de residus municipals corresponent a
l’exercici de 2022.
3. 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 2022 i pendents del quart trimestre
de 2021.
4. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del fons de
prestació “Activitats culturals del cicle festiu”, en el marc de la convocatòria del
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2021-2023.
5. Acceptació del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona destinat al
programa específic de “Benestar emocional per a la infància i l’adolescència”.
6. Acceptació de la concessió del recurs econòmic atorgat per la Diputació de
Barcelona del programa de fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió
d’habitatge assequible”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2021-2023.
7. Atorgament de la llicència urbanística per a la regularització de dues construccions
auxiliars a la Masia Can Salvi, situada a Gallecs, a l’Institut Català del Sòl.
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