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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2019  

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

 

1. – Atorgament de canvi de nom de llicència urbanística per a la reforma interior i el canvi 

d’ús d’una oficina a habitatge a l’avinguda de Rívoli, 29, 3r 2a.   

 

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

Francesc Layret, 14, Escala E, local 6. 

 

3. – Atorgament de llicència urbanística per a l’enderroc de l’edifici entre mitgeres de planta 

baixa i pis a l’avinguda Jaume I, 93-95. 

 

4. – Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 

mitgeres al carrer Gaietà Ventalló, 67.  

 

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

indemnització per danys en mobiliari urbà causats per un vehicle, per un import de 

596,13€.  

 

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

indemnització per danys en mobiliari urbà causats per un vehicle, per un import de 

538,13€. 

 

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

indemnització pels danys soferts a conseqüència del robatori en el Camp de Futbol Zona 

Sud, per un import de 1.544,01€. 

 

8. – Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa d’Alcaldia per a 

l’exercici 2019.  

 

9. – Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa del Servei 

d’Acció Institucional i Participació per a l’exercici 2019. 

 

10. – Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa de Promoció de 

la ciutat, Patrimoni documental i Recerca per a l’exercici 2019. 

 

11. – Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa al Servei 

d’Economia, Innovació i Serveis Generals per a l’exercici 2019. 

 

12. – Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa de Serveis 

Jurídics per a l’exercici 2019. 
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13. – Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa al Servei de 

desenvolupament econòmic i urbà per a l’exercici 2019. 

 

14. – Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa als Serveis de 

Benestar, Drets socials i Ocupació per a l’exercici 2019. 

 

15. – Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2019 i 

reconeixement de les obligacions amb càrrec a les partides adients del Pressupost general 

de l’Ajuntament de l’any 2019. 

 

 

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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