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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local De 8 de juliol de 2019  

 

La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:  

 

1. Aprovació dels criteris i preus públics de la Fira d’Artesans 2019.  

 

2. Aprovació dels preus públics i programació de la Festa Major 2019.  

 

3. Atorgament de llicència urbanística per a l’enderroc de l’habitatge unifamiliar existent, 

al carrer de Portugal, 69. 

 

4. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús de quatre locals a tres 

habitatges al carrer de Santa Cristina, 35.  

 

5. Acceptació del desistiment de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 

plurifamiliar d’habitatges, local comercial i aparcaments a l’avinguda de Jaume I, 60-70. 

 

6. Requeriment a Snurb & Associats, SCP, per la instal·lació d’un nou equip limitador de 

so al bar de ronda Can Fàbregas, local 1. 

 

7. Aprovació de les bonificacions de la taxa d’aigua i de la taxa de recollida de residus 

municipals 2T 2019 i pendents 1T 2019. 

 

8. Atorgament de la llicència urbanística per a la rehabilitació estructural de l’edifici 

d’oxiclorur existent al conjunt industrial d’Indústries Químiques del Vallès, SA, al carrer 

de Rafael Casanova, 83.  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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