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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2020  
 

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

 

1. Aprovació dels preus públics dels cursos i tallers als centres cívics i culturals del 

segon quadrimestre del curs 2020-2021  

 

2. Autorització del canvi d'ubicació d'uns locals per a prestació del servei d'aigües a 

Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU 

 

3. Aprovació de la pròrroga del contracte del Servei d'Ajuda Domiciliària a Suara 

Serveis, SCCL 

 

4. Aprovació de la indemnització per impossibilitat d'execució parcial del contracte de 

Servei d'Ajuda Domiciliària formalitzat amb Suara Serveis, SCCL 

 

5. Atorgament d’una llicència urbanística per a la rehabilitació de la coberta, enderroc 

d’una part del forjat de planta baixa i neteja exterior dels corrals adjunts, del cos de 

Can Jornet Xic, adossat lateralment al cos principal de la Masia de Can Jornet de 

Gallecs a Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs  

 

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

indemnització per un import de 208,77 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats a un banc situat al carrer d’Antònia Canet, 20 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 806,33 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats a un fanal situat al passeig de Ronda, 7 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 2.299,76 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats a un fanal i a la caixa de control de velocitat situats a l’avinguda de 

Burgos, punt de llum 212-305 de Mollet del Vallès  
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