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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. – Atorgament de la llicència urbanística per a la modificació del règim de propietat
horitzontal al carrer de Sant Ramón 24-32, local 5.
2. – Aprovació de la certificació núm. 1 de data 8 de març de 2019, del contracte
“Construcció d’una pèrgola al camp de futbol Zona Sud de Mollet del Vallès”, executada
per RT Neogrup, SL.
3. – Aprovació de la certificació núm. 1 de data 5 de març de 2019 del contracte
“Remodelació de la placeta de Sant Jordi a l’avinguda de Rafael Casanova”, executada per
Construcciones Zeta 3, SA.
4. – Acceptació de dues subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona dels fons de
prestació del catàleg de serveis 2019, en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per
import de 27.828,32 € i 21.849,46 € respectivament.
5. – Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la “Conservació de la
infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals” del catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2019, per un import de 2.000 €.
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