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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2020   

  

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

  

1. Resolució del contracte de serveis de neteja d’equipaments municipals de Mollet 

del Vallès amb l’empresa Expertus Multiservicios, SA per incompliment 

d’obligacions essencials del contracte 

 

2. Donar-se per assabentada de la signatura de la donació del Fons Joan Ambròs i 

Lloreda, i de la incorporació documental a l’Arxiu Històric Municipal    

 

3. Atorgament de llicència urbanística per a moviment de terra a la finca situada al 

carrer dels Mossos d’Esquadra, 1   

 

4. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 27 de 

novembre de 2018, registre d’entrada número 24489      

 

5. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 16 de 

gener  de 2019, registre d’entrada número 1173      

 

6. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 12 de 

febrer  de 2019, registre d’entrada número 3077       

 

7. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 28 de 

febrer  de 2019, registre d’entrada número 4295      

 

8. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 27 de 

maig de 2019, registre d’entrada número 13203    

 

9. Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 24 

d’octubre  de 2019, registre d’entrada número 24872 

 

10. Arxiu de les actuacions corresponents a la reclamació de responsabilitat patrimonial 

presentada el 7 de setembre de 2019, registre d’entrada número 22864 

 

11. Modificació de la llicència ambiental atorgada a Santos Jorge, SA amb la 

incorporació de canvis no substancials  
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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