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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. – Aprovació del projecte de preus públics de participació a la fira “Mollet és fira 2019” i
del seu pressupost.
2. – Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2019.
3. – Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la supervisió
d’equips de Serveis Socials, per un import de 3.831 €.
4. – Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona relativa al Fons de
prestació “Activitats Culturals de les Festes Majors”, catàleg de 2019, per un import de
6.127 €.
5. – Comunicació a Meroil, SA, de la resolució favorable del control inicial de l’activitat
d’estació de servei (benzinera) al carrer Friedich Wilhelm Serturner, 8.
6. – Atorgament de la llicència urbanística per a la connexió a la xarxa general de
clavegueram de l’edifici situat al carrer de Vicenç Fonolleda, 4.
7. – Atorgament de la llicència urbanística de parcel·lació de la finca situada al carrer de
Sant Josep, 26.
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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 autoritzat 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
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
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