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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local d’11 de gener de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació del preu públic pel concert de Jazz de Sant Vicenç i de la despesa del
calendari tradicional festiu d’hivern 2021
2. Atorgament de llicència municipal ambiental a Residència les Masies de Mollet,
SL per exercir l’activitat de residència assistida i centre de dia a la ronda de la
Farinera, 4
3. Atorgament de llicència municipal ambiental a l’Institut Català de la Salut per
exercir l’activitat de centre d’assistència primària a l’avinguda de Rívoli, 7
4. Atorgament d’una llicència urbanística per a l’ampliació, legalització d’altells i
condicionament d’una nau industrial, destinada a emmagatzematge de productes
de rebosteria, situada al carrer de Claudi Arañó i Arañó, 1-7 a Tecnorango, SL
5. Atorgament d’una llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús a habitatge
del local comercial número 5 situat al carrer de Sant Ramon, 24A a Anfer
Administradora de Patrimonios, SL
6. Atorgament d’una llicència urbanística per al desmuntatge de la planta de
nitrilació N6 de les instal·lacions de Kao Corporation, SA situada al carrer de
Bilbao, 35-61 a Kao Corporation, SA
7. Acceptació del desistiment comunicat per SELP (Mollet 1) SLU en relació a
l’expedient de construcció d’un edifici industrial aïllat situat al carrer de Bacardí
i Massó, 14-40
8. Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada l’1 de juliol
de 2019, registre d’entrada número 17054
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