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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. – Atorgament de llicència urbanística a Selp (Mollet 1) SLU, per a la construcció d’un
edifici industrial aïllat, situat al carrer de Facundo Bacardí i Massó, 14.
2. – Atorgament de llicència urbanística per a la remunta d’una segona planta amb creació
d’un nou habitatge a l’edifici situat al carrer de Tarragona, 14-16.
3. – Adhesió al Manifest Institucional del 25 de novembre de 2019 del Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència envers les dones i aprovació del programa d’actes.
4. – Aprovació de la certificació núm. 1 de data 4 d’octubre de 2019, corresponent als
treballs executats en el mes de setembre de 2019 del contracte “Desplegament del servei de
fibra òptica en diversos trams de carrers dels polígons d’activitat econòmica de Mollet del
Vallès”, executada per Manteniment i Operació d’Infraestructures, SL.
5. – Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès de la indemnització per un import de 748,40€, pels danys ocasionats per un
vehicle a un fanal situat al carrer Pablo Picasso, 55.
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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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