ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2018
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:







Aprovació dels preus públics per poder gaudir de les activitats, cursos i tallers als
centres cívics, culturals i de dona durant el 2n quadrimestre del curs 2017-2018 i de la
temporada de teatre, dins la programació d’Arts i Escena 2018.
Aprovació dels padrons de la taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús
públic del Mercat Setmanal i de la taxa per recollida de residus municipals al Mercat
Setmanal, corresponents a l’exercici de 2018.
Aprovació del padró de la taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal
corresponent a l’exercici de 2018.
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2018 i
reconèixer les obligacions amb càrrec a les partides adients del Pressupost general de
l’Ajuntament de l’any.
Atorgament d’una llicència sol·licitada per a la construcció d’un edifici plurifamiliar
entre mitgeres i aparcament al carrer Dos de Maig.
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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 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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