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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Atorgament d’una llicència urbanística a Selp (Mollet 1) S.L. per a la construcció
sobre rasant d’un edifici industrial (fase 2), amb ús logístic i oficines, així com la
instal·lació de publicitat a l’edificació projectada, al carrer de Facundo Bacardí i
Massó, 14-40 de Mollet del Vallès.
2. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització per un import de 167,48 euros, per a la reparació dels danys
ocasionats per un vehicle a unes pilones metàl·liques situades al carrer de Borrell,
48 de Mollet del Vallès.
3. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització per un import de 381,32 euros, per a la reparació dels danys
ocasionats per un vehicle a tres pilones metàl·liques de seguretat situades al carrer
de Francesc Ferrer i Guàrdia de Mollet del Vallès.
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Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
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l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
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