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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 22 de juny de 2020      
 

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

 

 

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

juny de 2019, registre d’entrada número 16261   

 

2. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 12 de 

desembre de 2018, registre d’entrada número 25859       

 

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

juny de 2019, registre d’entrada número 14420  

 

4. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 2 

d’agost de 2019, registre d’entrada número 19534  

 

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

setembre de 2019, registre d’entrada número 21349    

 

6. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada l’11 de 

desembre de 2018, registre d’entrada número 25714       

 

7. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 3 de 

setembre de 2019, registre d’entrada número 20896    

 

8.  Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 12 de 

setembre de 2019, registre d’entrada número 21654   

 

9.  Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 27 de 

juny de 2019, registre d’entrada número 16844    

 

10.  Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 30 de 

juliol de 2019, registre d’entrada número 19226       

 

11.  Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 2 de 

setembre de 2019, registre d’entrada número 20826     
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12.  Arxiu de les actuacions corresponents a la reclamació de responsabilitat 

patrimonial presentada el 31 de juliol de 2019, registre d’entrada número 19323    

 

13.  Declaració del tancament d’una reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada 

per aquest Ajuntament pel desistiment de la interessada       

 

14.  Arxiu de les actuacions corresponents a la reclamació de responsabilitat 

patrimonial presentada el 8 de març de 2019, registre d’entrada número 4854   

 

15. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 2 de 

maig de 2019, registre d’entrada número 10116     

 

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

indemnització per un import de 590,72 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un fanal situat a la plaça Cinco Pinos, 1 de Mollet del 

Vallès  

 

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

indemnització per un import de 754,64 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a les reixes que hi ha per protegir els sortidors d’aigua a 

la Rambla Pompeu Fabra, 1 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 485,78 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle al pàrquing de la plaça Joan Miró de Mollet del Vallès 

 

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

indemnització per un import de 1.492,21 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un fanal situat a l’avinguda Llibertat, 59 de Mollet del 

Vallès 

 

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

indemnització per un import de 242,24 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un fanal situat a l’avinguda Rívoli, 6 de Mollet del 

Vallès  

 

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

indemnització per un import de 230,62 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un senyal de prohibició situat a la rotonda del Rellotge 

de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 403,23 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a varis senyals verticals situats a la Ronda dels Pinetons 

de Mollet del Vallès  
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23. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la 

indemnització per un import de 4.440,70 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a la columna de l’entrada principal del teatre de Can 

Gomà de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 754,15 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un fanal situat a l’avinguda Can Prat, 24 de Mollet del 

Vallès  

 

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

indemnització per un import de 1.202 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un acte vandàlic al Centre Cívic de Can Pantiquet de Mollet del 

Vallès  

 

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

indemnització per un import de 773,20 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un fanal situat al carrer Rafael Casanovas, 81 de Mollet 

del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 274,40 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a dues pilones situades al carrer Enric Morera, 68 de 

Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 801,16 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un senyal vertical situat al carrer Anselm Clavé, 41 de 

Mollet del Vallès  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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Codi segur de verificació: 94c252a0-6825-48a9-9f9c-7ad99d8f2275 
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