ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2018
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. - Atorgament de llicència urbanística per a l’obra d’enderroc de l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres situat al carrer Gaietà Ventalló, 67.
2. - Atorgament de llicència urbanística per a l’enderroc de l’edifici industrial situat a
l’avinguda de Rafael Casanova, 4.
3. - Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització pels danys causats per un robatori al Centre Cultural de l’Era per un import
de 262,14€.
4. - Acceptació d’una subvenció de 55.000,00€ atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la realització de 5 contractes de treball
en pràctiques que gestionarà l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL.
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LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL
BALLVÉ JEREZ, MARIA BEGOÑA
06/11/2018

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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