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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2021  
 

La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords:  

 

1. Aprovació de l’adhesió a la Declaració contra l’homofòbia, lesbofòbia, gaifòbia, 

bifòbia i transfòbia. 

 

2. Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2021. 

 

3. Desestimació d’un recurs de reposició contra l’acord del dia 20 de juliol de 2020 

formulat mitjançant sol·licitud E2020022158.  

 

4. Estimació parcial de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 28 

de gener de 2020, registre d’entrada número 1892. 

 

5. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 19 de 

febrer de 2020, registre d’entrada número 3827. 

 

6. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 4 de 

setembre de 2020, registre d’entrada número 19221. 

 

7. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 28 de 

setembre de 2020, registre d’entrada número 20962. 

 

8. Modificació de l’acord adoptat en la sessió de data 14 de maig de 2018 

d’atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús de local a 

habitatge del local situat al carrer de Sant Francesc, 41, local 2 de Mollet del 

Vallès. 

 

9. Atorgament de llicència urbanística per al canvi d’ús de local comercial a habitatge 

del local de planta baixa situat al carrer d’Arcadi Viñas, 1, local 10 de Mollet del 

Vallès a Drassen Packaging, SL.  

 

10. Atorgament de llicència urbanística per al canvi d’ús de local comercial a habitatge 

del local situat al carrer de Sant Ramon, 73 de Mollet del Vallès. 

 

11. Atorgament de llicència urbanística per al canvi d’ús de local a habitatge del local 

situat al carrer d’Anselm Clavé, 63 de Mollet del Vallès. 
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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