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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Proposta al Ple de l’Ajuntament del senyor Salvador Rovirosa Olivé com a candidat
al càrrec de Síndic Personer
2. Aprovació de la modificació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Generals, Desenvolupament Econòmic i Territori de 21 de gener de 2021
d’aprovació dels preus públics d’Arts i Escena 2021
3. Atorgament d’una pròrroga de nou mesos de la llicència urbanística atorgada per
acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 3 de setembre de 2018 per a
l’ampliació d’un edifici plurifamiliar situat al carrer d’Antonio Machado, 8 de
Mollet del Vallès
4. Atorgament d’una pròrroga de nou mesos de la llicència urbanística atorgada per
acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 18 de març de 2019 per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar format per un garatge amb 43 places
d’aparcament per a cotxes i 6 places d’aparcament per a motocicletes en planta
soterrània, i 23 habitatges disposats en planta baixa i 2 plantes pis, situat al carrer
de Sant Llorenç, 33 a 37, cantonada amb carrer de Tarragona, 34 a 44 de Mollet del
Vallès
5. Atorgament d’una pròrroga de nou mesos de la llicència urbanística atorgada per
acord de la Junta de Govern Local en la sessió d’1 de juliol de 2019 pel canvi d’ús
a habitatge de l’oficina situada a avinguda de Caldes de Montbui, 21 esc. C, 1r C de
Mollet del Vallès

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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