ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2019

La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació de la certificació número 2 del contracte d’obres de la Remodelació de la
placeta de Santa Jordi a l’avinguda de Rafael de Casanova.
2. Aprovació de la certificació número 3 del contracte d’obres de la Remodelació de la
placeta de Santa Jordi a l’avinguda de Rafael de Casanova.
3. Atorgament de llicència per a l’execució d’una construcció industrial annexada a una nau ja
existent, emplaçada dins les instal·lacions de l’empresa CESPA al carrer Vimets, 10.
4. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de l’ajut Suport a la
millora de l’ocupabilitat.
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LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
05/06/2019
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