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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Atorgament llicència urbanística per substitució de col·lector al carrer Sant Josep, 12
2. Atorgament llicència urbanística per a la reforma interior i canvi d’ús de local a habitatge al
carrer Gallecs, 23-27
3. Atorgament llicència urbanística de realització d’obres de reforma interior i legalització del
traster a l’avinguda Jaume I, 137
4. Requeriment de substitució del limitador de so de l’activitat situada a la ronda Can Fàbregas,
2-6 local 6
5. Modificació de l’error aritmètic del padró de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa
de recollida de residus municipals corresponents al tercer trimestre de 2019
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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
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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