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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2019 

  

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

 

1. Aprovació del programa d’activitats, cursos i tallers als centres cívics i culturals, de la 

gent gran, del CIRD Joana Barcala, i del programa Mou-te! del curs 2019-2020. 

 

2. Aprovació de la certificació núm. 1 i final, de data 5 de juliol de 2019, del contracte 

d’obra “Instal·lació del nou enllumenat públic de la Ronda dels Pinetons de Mollet del 

Vallès”, executada per Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA.  

 

3. Aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa per recollida de 

residus municipals, corresponent al segon trimestre de 2019.  

 

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

indemnització per un import de 590,72€, per danys al mobiliari urbà produïts per un 

vehicle.  

 

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

indemnitzacions per un import de 150,00€ i de 943,41€, per danys al mobiliari urbà 

produïts per un vehicle. 

 

6. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per presumptes danys 

causats a un vehicle.  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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