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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2019  

 

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

 

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

indemnització per import de 148,92 € pels danys ocasionats a una pilona d’entrada a 

l’hospital de Mollet del Vallès produïts per un vehicle.  

 

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

indemnització per import de 253,50 € pels danys ocasionats a un contenidor de matèria 

orgànica produïts per un vehicle.  

 

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

indemnització per import de 2.831,99 € pels danys ocasionats per un incendi a l’edifici 

situat al carrer Sant Roc, 15. 

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

indemnització per import de 172,36 € pels danys ocasionats a un senyal vertical a 

l’avinguda de Burgos produïts per un vehicle.  

 

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

indemnització per import de 148,92 € pels danys ocasionats a una pilona metàl·lica al 

carrer Can Filosa produïts per un vehicle.  

 

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

indemnització per import de 1.440,25 € pels danys ocasionats a un fanal a la rotonda 

del Tir Olímpic produïts per un vehicle.  

 

7. Iniciació d’ofici de l’expedient administratiu de responsabilitat patrimonial per 

caiguda d’un arbre a un vehicle. 

 

8. Iniciació d’ofici de l’expedient administratiu de responsabilitat patrimonial per 

caiguda d’un arbre a un vehicle. 
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 

 

 

 

 

 

 
 

 
Codi segur de verificació: 61764a63-0b7a-4331-9347-9a82d1d5a3fb 
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