ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 27 de gener de 2020
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació dels preus públics i programació “Arts i escena 2020”.
2. Aprovació del programa, preus públics i pressupost de la Festa Major d'hivern Sant
Vicenç 2020.
3. Aprovació dels preus públics del 2n quadrimestre de cursos i tallers del curs 20192020.
4. Aprovació del padró del mercat municipal 2020.
5. Acceptació d’una indemnització per danys al mobiliari urbà, a la teulada del Casal
Obert.
6. Atorgament de pròrroga de llicència urbanística per la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer de Gaietà Ventalló, 67.
7. Atorgament de llicència urbanística per a l’enderrocament d’un edifici de dos
habitatges entre mitgeres al carrer Portugal, 65.
8. Atorgament de llicència urbanística per reformar el magatzem, l’edifici de pesades i
el de producció farmacéutica (edificis 16, 4 i 14), de les instal·lacions de MERCK.
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LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
28/01/2020

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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