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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 7 de desembre de 2020
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació de la declaració de ruïna del conjunt industrial situat al carrer de la
Indústria, 1-5 de Mollet del Vallès
2. Aprovació de la incorporació a la llicència ambiental atorgada per la Junta de
Govern Local, en data 18 de gener de 2010, de les modificacions i ampliacions no
substancials descrites en el projecte tècnic presentat per Fundació Sanitària de
Mollet en data 15 de maig de 2020
3. Atorgament d’una llicència urbanística per a la tala d’arbres situats al carrer de
Berenguer III i Rambla de Balmes a García Riera, S.L.
4. Atorgament d’una llicència urbanística per a la constitució d’un règim de propietat
horitzontal en l’immoble situat a carrer de Sant Joan, 18
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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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