ANUNCI

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Acceptació de la subvenció de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació per dur a terme
un estudi de planificació i gestió turística per a Mollet del Vallès .
2. Acceptació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a nom del
coordinador de l’Àmbit de Serveis Personals i d’Acció Cívica, i de l’àmbit de Justícia
ambiental i Paisatge urbà.
3. Acceptació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a nom del
Coordinador de l’Àmbit d’Economia i Serveis Generals.
4. Acceptació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa a nom del coordinador de
Territori, planificació urbanística i obres.
5. Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per presumptes danys causats el
dia 6 de febrer de 2017 per no poder realitzar una mudança per error organitzatiu de
l’Ajuntament.
6. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per presumptes danys causats
per una pilona hidràulica a un vehicle.
7. Atorgament de la pròrroga de sis mesos de la llicència urbanística a Segro Spain Spare 2 SL,
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 16 d’abril de 2018 per a l’enderroc de les
construccions i instal·lacions existents i la instal·lació d’un tòtem al conjunt industrial situat al
carrer Facundo Bacardí i Massó, 14-40.
8. Atorgament de la llicència urbanística per a la modificació d’un règim de propietat
horitzontal del local situat a la Rambla nova, 26.
9. Atorgament de la llicència urbanística per al canvi d’ús d’un edifici d’oficines a habitatge
unifamiliar, al carrer de Fèlix Ferran, 30.
10. Atorgament de la pròrroga de la llicència urbanística atorgada per acord de la Junta de
Govern Local de 5 de febrer de 2018 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres i aparcament, al carrer Vicenç Fonolleda, 4.
11. Aprovació de la certificació núm. 2 de data 25 de juny de 2019, del contracte “Construcció
d’una pèrgola al camp de futbol Zona Sud de Mollet del Vallès”.
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