ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Suspensió de l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del sector Martí l’Humà
2. Aprovació del padró de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena (guals), corresponent a l’exercici 2021
3. Acceptació dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc de
concertació Xarxa de Governs Locals (2020-2023)
4. Donar-se per assabentada de la signatura del conveni de col·laboració entre Kao
Corporation, SA i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per a l’edició del volum 35 de
la revista-llibre Notes
5. Aprovació de les tarifes del servei urbà d’autotaxis, per a l’exercici de 2021,
proposades per Trans-Radio SCCL
6. 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 quart trimestre i pendents del tercer trimestre de 2020
7. Atorgament de llicència urbanística (Fase 1) a Selp (Mollet 1), S.L, per al
moviment de terres, xarxes soterrades, modificació de tanques perimetrals i
fonamentació, per a la posterior construcció sobre rasant d’un edifici industrial amb
ús logístic situat al carrer de Facundo Bacardí i Massó, 14-40 de Mollet del Vallès
8. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització per un import de 281,28 euros, per a la reparació dels danys
ocasionats per un vehicle a un senyal de trànsit situat al carrer de Lluís Duran, 73
de Mollet del Vallès.
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