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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2020   
  

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

 

1. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 

entre mitgeres a carrer de Portugal, 69  

2. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i el canvi d’ús d’oficina a 

habitatge al pis 2n 2ª d’avinguda d’Antoni Gaudí, 14 

3. Tancament de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en nom i 

representació de Mussap Seguros 

4. Iniciació d’ofici de cinc expedients administratius de responsabilitat patrimonial 

pels danys ocasionats a cinc vehicles   

5. Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa al Servei 

de Govern obert, desenvolupament econòmic i innovació per a l’exercici 2020   

6. Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa a Serveis 

Jurídics i modernització administrativa per a l’exercici 2020 

7. Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa a l’Àmbit 

d’Economia i Serveis Generals per a l’exercici 2020  

8. Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa a l’Àmbit 

de Territori, planificació urbanística i obres per a l’exercici 2020 

9. Aprovació del lliurament de fons en concepte de Bestreta de Caixa Fixa a l’Àmbit 

de Serveis Personals i Acció Cívica, planificació urbanística i obres per a l’exercici 

2020 
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

 

 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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