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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2020  
 

La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords:  
 

1. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2020 

 

2. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques, any 2020 

 

3. 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 i tercer trimestre de 2020  

 

4. 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 i tercer trimestre de 2020  

 

5. 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 tercer trimestre de 2020 i pendents del segon trimestre 2020  

 

6. Deixar sense efecte sol·licituds presentades per a la bonificació de la taxa per al 

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

bonificació concedida en períodes anteriors contínua vigent  

 

7. Desestimació de les al·legacions presentades el 28 de maig de 2020, registre 

d’entrada número 9466  

 

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

indemnització per un import de 2.158,10 euros, per a la reparació d’un fanal situat 

al carrer de Gaietà Ventalló, 61 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 181,68 euros, per a la reparació d’una jardinera i un 

banc situats a l’avinguda de Jaume I, 190 de Mollet del Vallès 

 

10. Renuncia a reclamar danys i arxiu de les actuacions corresponents a la reclamació 

de danys a mobiliari urbà per la col·lisió d’un vehicle contra el pivot de separació 

de carril de l’avinguda d’Antoni Gaudí a l’alçada del número 11, el dia 7 de juny de 

2020  
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11. Acceptació del desistiment del procediment de concessió d’una llicència urbanística 

per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer de Bernat Metge, 39 i 

declaració de conclusió d’aquest procediment  
 

12. Acceptació de la cessió del nínxol número 2095 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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