ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 31 de gener de 2022
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Determinació del nombre de representants en el Consell Escolar Municipal pel
període 2022-2024. Vuit directors dels centres docents públics i quatre dels centres
docents privats.
2. Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del Sector El Calderí de Mollet del
Vallès.
3. Aprovació del preu públic de l’entrada per a la temporada d’arts escèniques 2022.
4. Aprovació del programa d’activitats dels nous cursos i tallers que es faran als
centres cívics i culturals, de la gent gran i del CIRD Joana Barcala durant el 2n
quadrimestre del curs 2021-2022 i aprovació dels preus públics corresponents.
5. Aprovació de les tarifes del servei urbà d’autotaxis per a l’exercici de 2022.
6. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat al carrer Quarter Nord número 10A de Mollet del Vallès.
7. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d´una pèrgola metàl·lica
sobre la coberta de l´habitatge unifamiliar existent situat a la rambla de Pompeu
Fabra, 45 de Mollet del Vallès, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
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EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
31/01/2022
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