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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 11 de febrer de 2019  

 

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

 

1. – Atorgament de llicència de constitució d’un règim de propietat horitzontal i de 

legalització de les edificacions de l’immoble situat al carrer Lluís Duran, 44 i 46.  

 

2. – Atorgament de llicència urbanística pel canvi d’ús d’un local a habitatge, al carrer 

Enric Morera, 33-35 .  

 

3. – Atorgament de llicència de constitució d’un règim de propietat horitzontal de la finca 

situada al carrer Calderó 12, 14 i 16.  

 

4. – Atorgament de llicència urbanística de parcel·lació en la finca situada al carrer del 

Molí de Can Bassa, 1-21. 

 

5. – Aprovació de la revisió de tarifes del contracte de Gestió del servei públic municipal 

de l’aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès.  

 

6. – Aprovació de la revisió de tarifes del contracte de Gestió del servei municipal de 

l’aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del Vallès.  

 

7. – Determinació del nombre de representants en el Consell Escolar Municipal pel període 

2019-2021.  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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