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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 14 de juny de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació dels preus públics del programa Refresc’Art 2021.
2. Atorgament d’una pròrroga de sis mesos de la llicència urbanística atorgada per
acord de la Junta de Govern Local en sessió de 29 de juny de 2020 per a l’inici de
les actuacions de construcció de 46 habitatges, 49 places d’aparcament per a cotxes,
12 places d’aparcament per a motos i 46 trasters, a l’avinguda de Caldes de
Montbui, 38-42 i al carrer de l’Agricultura, 31-33 de Mollet del Vallès a Sabadell
Real Estate Development SLU.
3. Atorgament d’una pròrroga de sis mesos de la llicència urbanística atorgada per
resolució d’alcaldia en data 29 de maig de 2020 per a l’inici de les actuacions de
rehabilitació i canvi d’ús a oficines i magatzem de l’edifici industrial situat al carrer
del Ferrocarril, 98 de Mollet del Vallès a Taido Construye SL.
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EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
14/06/2021

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
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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