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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2020  
 

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

 

1. Aprovació de la liquidació definitiva del contracte de serveis de neteja 

d’equipaments municipals de Mollet del Vallès a favor d’Expertus Multiservicios, 

SA   

 

2. Aprovació de la modificació del règim de dedicació de dues regidores i un regidor  

 

3. Atorgament de llicència urbanística per a l’execució de les obres de construcció 

d’un nou edifici de producció per a principis farmacèutics a MERCK SLU a les 

seves instal·lacions, ubicades al carrer de Friedrich Wilhelm Sertürner 2-6   

 

4. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d´una residència geriàtrica 

assistida amb centre de dia al Centre Residencial Les Masies de Mollet, SL, a ronda 

de la Farinera, 4   

 

5. Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 2 de juliol 

de 2019, registre d’entrada número 17162   

 

6. Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial el 26 de novembre de 

2019, registre d’entrada número 26969    

 

7. Estimació de sol·licituds presentades per a la bonificació de la taxa per al 

subministrament d’aigua i de la taxa de recollida de residus municipals, 

corresponents al segon trimestre de 2020   

 

8. Desestimació de sol·licituds presentades per a la bonificació de la taxa per al 

subministrament d’aigua i de la taxa de recollida de residus municipals 

corresponents al segon trimestre de 2020  

 

9. Donar per desistides sol·licituds presentades per a la bonificació de la taxa per al 

subministrament d’aigua i de la taxa de recollida de residus municipals 

corresponents al segon trimestre de 2020 i pendents del primer trimestre 2020  
 

10. Estimació de sol·licituds presentades per a la bonificació de la taxa per al 

subministrament d’aigua i de la taxa de recollida de residus municipals 

corresponents al primer trimestre de 2020  
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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