
 
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 

www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat 
 

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva 
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de 
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de 
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).  
 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2019  

 

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

 

1. Aprovació de la certificació núm.2, de data 7 de novembre de 2019, corresponent 

als treballs realitzats el mes d’octubre, del contracte Substitució de paviments del 

carrer Gaietà Vínzia en el tram de l’avinguda Jaume I fins el carrer Tarragona, 

executada per Ibergestion Construcciones y Obras, SA. 

 

2. Aprovació de la certificació 2 i final, de data 1 de setembre de de 2019, del 

contracte d’obres “Reforma de l’enllumenat del barri de Lourdes de Mollet del 

Vallès”, executada per IBBE Electricidad, SA. 

 

3. Aprovació de la certificació núm. 3, de data 4 de desembre de 2019, corresponent 

als treballs realitzats el mes de novembre, del contracte Substitució de paviments 

del carrer Gaietà Vínzia en el tram de l’avinguda Jaume I fins el carrer Tarragona, 

executada per Ibergestion Construcciones y Obras, SA. 

 

4. Atorgament de llicència urbanística a Merck, SLU, per a la construcció d’una bassa 

de recollida d’aigües contra incendis al conjunt industrial Merck, SLU, situat al 

carrer de Friedrich Wilhelm Sertürner, 2-6. 

 

5. Atorgament de llicència urbanística de legalització per a la reforma i el canvi d’ús a 

habitatge d’un local d’oficina de l’edifici situat a l’avinguda d’Antoni Gaudí, 14. 

 

6. Aprovació del preu públic d’una publicació del Centre d’Estudis per la Democràcia 

Jordi Solé Tura.  

 

7. Aprovació de la revisió de tarifes del contracte de gestió del servei municipal de 

l’aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès.   

 

8. Aprovació de la revisió de tarifes del contracte de gestió del servei municipal de 

l’aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del Vallès.   
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9. Aprovació de la revisió de tarifes del contracte de gestió del servei municipal de 

l’aparcament subterrani a la plaça Pau Casals de Mollet del Vallès.   

 

10.  Declaració de reversió del dret funerari atorgat en propietat perpètua sobre un 

nínxol a favor del municipi. 

 

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

indemnització per import de 274,40 €, per la reparació dels danys causats per un 

vehicle a una pilona situada al carrer de Salvador Espriu, 28. 

 

12. Desestimació de cinc reclamacions de responsabilitat patrimonial per manca de la 

necessària relació de causalitat entre les lesions patides per les persones 

interessades i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.  

 

13. Estimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per existència de la 

necessària relació de causalitat entre les lesions patides per la persona interessada i 

el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.  

 

14. Desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per la manca de 

necessària relació de causalitat entre els danys produïts al vehicle de l’interessat i el 

funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals. 

 

  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv


 
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 

www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat 
 

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva 
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de 
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de 
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).  
 

Codi segur de verificació: 3ec5ce17-5ff0-4264-b1a2-ee62133652d9 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv

		2019-12-17T13:33:01+0100
	LA SECRETÀRIA - PUIG I ROMAGOSA, ALICIA - 17/12/2019
	#T#LA SECRETÀRIA




