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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2019  

 

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

 

 

1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria de 

Serveis Socials, per import de 9.841,25 €. 

  

2. Desestimació de les al·legacions relatives a un recurs de reposició relatiu a l’obtenció 

d’una 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.  

 

3. Inadmissió d’un recurs potestatiu de reposició presentat en data 16 de novembre de 2018 

contra un acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2018 per haver estat 

interposat fora del termini legalment previst.  

 

4. Aprovació de la certificació final d’obres de 3 de juny de 2019 del contracte d’obra 

“Impermeabilització del Camp de futbol 2 del Complex Esportiu Germans Gonzalvo de 

Mollet del Vallés”. 

 

5. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament d’una 

indemnització per import de 1.168,88€ pels danys ocasionats a mobiliari urbà produïts per 

un vehicle.  

 

6. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament d’una 

indemnització per import de 195,98€ pels danys ocasionats a mobiliari urbà produïts per un 

vehicle.  

 

7. Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial i fixació de la quantificació de 

la lesió econòmica per import de 1.164,81€.  

 

8. Convalidació d’una resolució de la regidora delegada de planificació i disciplina 

urbanística de data 9 d’agost de 2019 corresponent a l’atorgament de la llicència ambiental 

per a l’exercici de l’activitat d’estació de servei (benzinera) al carrer Nicaragua, s/n.  
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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