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ANUNCI 

 

 

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

 

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

 

1. Prorrogar el contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable del 

municipi de Mollet del Vallès, mitjançant concessió administrativa, amb 

l’adjudicatària Sorea S.A., pel període 1 de febrer de 2020 a 31 de gener de 2025 

ambdós inclosos.  

 

2. Estimació de les sol·licituds presentades per la bonificació de la taxa pel 

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

al quart trimestre de 2019.  

 

3. Desestimació de les sol·licituds presentades per la bonificació de la taxa pel 

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

al quart trimestre de 2019 i pendents del tercer trimestre. 

 

4. Donar per desistides les sol·licituds presentades per la bonificació de la taxa pel 

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

al quart trimestre de 2019 i pendents del tercer trimestre. 

 

5.  Estimació de les sol·licituds presentades per la bonificació de la taxa pel 

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

al tercer trimestre de 2019.  

 

6. Aprovació del padró de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 

qualsevol mena, corresponent a l’exercici 2020. 

 

7. Aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa per recollida 

de residus municipals, corresponent al quart trimestre de 2019. 

 

8. Aprovació dels padrons de la taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys 

d’ús públic del Mercat Setmanal, i de la taxa per recollida de residus municipals al 

Mercat Setmanal, corresponents a l’exercici 2020. 
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9. Atorgament de llicència urbanística per la reforma i el canvi d’ús a habitatge del local 

situat al carrer Joaquim Mir, 90. 

 

10.  Atorgament de llicència urbanística per la reforma i el canvi d’ús a habitatge del local 

situat al carrer Portugal, 2. 

 

11. Atorgament de llicència urbanística a Selp Spare Spain 2, S.L, per a l’adequació de la 

parcel·la situada al carrer de Claudio Arañó i Arañó, 12, consistent en l’enderroc 

d’una petita construcció existent, la substitució de les tanques perimetrals de carrer i el 

rebaix de la parcel·la, i el moviment de terres per a donar pendents i evitar acumulació 

d’aigua, a la parcel·la situada al carrer de Facundo Barcardí i Massó, 14-40. 

 

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

indemnització per un import de 3.695,81 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle al pal de la bandera situada a la plaça Major, 1 de Mollet del 

Vallès. 

 

13. Estimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per l’existència de la 

necessària relació de causalitat entre els danys patits per la persona interessada i el 

funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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