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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2020  
 

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

 

1. Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 2 de maig 

de 2019, registre d’entrada número 10188 

 

2. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 20 de 

novembre de 2019, registre d’entrada número 26937  

 

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

desembre de 2019, registre d’entrada número 29595  

 

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

indemnització per un import de 274,40 euros, corresponent al número d’expedient 

judicial 2724000074003019 per a la reparació dels danys ocasionats per un vehicle  

 

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

indemnització per un import de 869,63 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un fanal situat a l’avinguda Can Prat, 21-23 de Mollet 

del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 172,36 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un senyal vertical d’aparcament situat al carrer de Lluís 

Millet, 20 de Mollet del Vallès  

 

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

indemnització per un import de 172,36 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un senyal de trànsit situat a l’avinguda de Caldes de 

Montbui de Mollet del Vallès  
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