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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2020
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació del Padró de la prestació patrimonial pública no tributària pel
subministrament d’aigua i de la taxa per recollida de residus municipals,
corresponent al tercer trimestre de 2020
2. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització per un import de 1.148,58 euros, per a la reparació d’un panel
informatiu i un senyal de trànsit situats a la Ronda de la Farinera de Mollet del
Vallès
3. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització per un import de 172,36 euros, per a la reparació d’un senyal de
trànsit situat al carrer de Joan Maragall, 7 de Mollet del Vallès
4. Acceptació del desistiment del procediment de concessió d’una llicència urbanística
per a la construcció d’una planta soterrani per aparcament i reforma interior d’un
edifici per aparcament i d’un local situats al carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia,
14-18 i al carrer de Nicaragua, 7 i declaració de conclusió d’aquest procediment
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