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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2020  
 

La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords: 

 

1. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 26 de 

juny de 2020, registre d’entrada número 12662  

 

2. Aprovació d’una concessió de pròrroga de sis mesos de la llicència urbanística de 

construcció d’un edifici industrial aïllat situat al carrer de Bacardí i Massó, 14-40 

de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 597,33 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats a un arbre situat al carrer de Berenguer III, 114 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 5.215,10 euros, per a la reparació de la porta 

d’accés del centre gallec de Can Gomà situada a la cruïlla de l’avinguda de Jaume I 

amb el carrer de Castelao de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 28,52 euros, per a la reparació d’un senyal 

informatiu de circulació situat al carrer de Joan Maragall cantonada carrer de 

Rafael Casanovas de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 914,64 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats a un arbre situat al carrer de Ramon Casas, 9 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 1.191,17 euros, per a la reparació d’un semàfor 

situat al carrer de Can Pantiquet, 63 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 1.973,79 euros, per a la reparació d’un semàfor 

situat al carrer de Gallecs, 50 de Mollet del Vallès  
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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