ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Donar-se per assabentada de la cessió del dret de cobrament de la factura del mes
de setembre de la contractista Expertus Multiserveis, SA, a favor de les
treballadores i treballadors per al cobrament dels salaris nets del mes d’octubre de
2019 i instar al Servei de Contractació i compres a que iniciï la tramitació de la
resolució del contracte.
2. Acceptació de la sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament de l’Escola
Municipal de Música de Mollet del Vallès per al curs 2017/2018, d’acord a les
bases reguladores que regeixen la convocatòria.
3. Aprovació de la modificació del règim de dedicació de dos regidors.
4. Atorgament de llicència urbanística pel canvi d’ús de local a habitatge al carrer de
Sant Roc, 9, local 2.
5. Aprovació de la certificació núm. 2 i final, de data 31 d’octubre de 2019, del
contracte d’obres “Arranjament de la vorera del carrer de Can Pantiquet entre els
carrers de Can Flequer i Hipòlit Lázaro de Mollet del Vallès”, executada per
Cobra Instalaciones y Servicios, SA.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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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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