ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. – Requeriment als propietaris de la finca situada al carrer de Sant Antoni, 5, per a que en
el termini màxim d’un mes, sol·licitin la corresponent llicència urbanística de parcel·lació
de la referida finca.
2. – Atorgament de llicència urbanística a KAO Corporation, SA per a la construcció d’un
edifici de producció d’aromes situat al carrer de Bilbao, 35-61.
3. – Atorgament de llicència urbanística a la Comunitat de Veïns de Miguel d’Unamuno,
10, per a primera ocupació.
4. – Acceptació del desistiment del procediment de concessió de llicència urbanística per a
la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Portugal, 57-59 i
declaració de finalització del procediment en qüestió.
5. – Adhesió al Pacte contra la segregació escolar, impulsat pel Síndic de Greuges de
Catalunya, amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i la participació dels diferents agents de la comunitat educativa i entitats
municipalistes.
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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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