ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació de la modificació del règim de dedicació del regidor Joan Daví Mayol,
passant del règim de dedicació parcial al d’exclusiva, amb efectes de l’1 d’octubre de
2019.
2. Aprovació de la certificació núm. 1, de data 19 de setembre de 2019, del contracte
d’obres “Arranjament de la vorera del carrer de Can Pantiquet” entre els carrers de
Can Flequer i Hipòlit Lázaro de Mollet del Vallès.
3. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament d’una
indemnització per import de 590,72 € per la reparació dels danys ocasionats per un
vehicle a un fanal situat al carrer de Berenguer III.
4. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament d’una
indemnització per import de 168,31€ per la reparació dels danys ocasionats per un
vehicle a un pivot situat al carrer de Feliu Tura.
5. Atorgament de llicència urbanística per a la connexió a la xarxa general de
clavegueram d’un habitatge unifamiliar situat al carrer d’Alexander Fleming, 46.
6. Declaració d’urgència i aprovació dels preus públics del Sona Mollet.
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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 auto ritzat per la seva
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