ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Atorgament de llicència urbanística per a la connexió a la xarxa de clavegueram
municipal de l’edifici situat al carrer de Gaietà Ventalló, 67 de Mollet del Vallès.
2. Modificació del punt 9.21 de la part resolutiva de l’acord adoptat en la sessió de 2
de novembre de 2021 de la Junta de Govern Local enregistrat amb el núm.
X2021019736.
3. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici plurifamiliar a
la parcel·la situada al carrer de Pau Claris, 34 de Mollet del Vallès a Global Service
2005, SL.
4. Aprovació de la certificació núm. 1, de data 29 de juliol de 2021 corresponent als
treballs realitzats el mes de juliol, del contracte d’obres provisionals a la nau del
carrer de la Indústria, 7 de Mollet de Vallès executada per Ferrallados Oceanía, SL.
5. Acceptació de la renúncia i declaració de la reversió del nínxol núm. 2473 a favor
del municipi de Mollet del Vallès.
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EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
09/11/2021

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i qued a 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.molletv all es.cat /eseu/csv).
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