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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. Donar-ser per assabentat de la renúncia de la pròrroga del contracte de Servei de 

recollida i transport de residus, de neteja viària i de neteja i manteniment de la xarxa de 

clavegueram de Mollet del Vallès exp. COSE/1409 

 

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

Jaume I, 52-54 

 

3. Atorgament de llicència urbanística per obres de reforma i canvi d’ús del local a 2 

habitatges en l’avinguda Antoni Gaudí, 60 

 

4. Atorgament de llicència urbanística per l’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 

Portugal,65 

 

5. Acceptació devolució de l’import en concepte de regulació  de la pòlissa  Col·lectiu 

Vida Personal de l’Ajuntament del 2019 

 

6. Desestimació de cinc reclamacions de responsabilitat patrimonial per la manca de la 

necessària relació de causalitat entre les lesions patides per les persones interessades i el 

funcionament normal o anormal dels serveis públics 

 

7. Desestimar dues reclamacions de responsabilitat patrimonial per la manca de causalitat 

entre els danys produïts i el funcionament normal o anormal dels serveis públics 

 

8. Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial per l’existència relació de 

causalitat entre els danys produïts i el funcionament normal o anormal dels serveis públics. 

 

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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