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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2022. 

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

 

1. Aprovació de la certificació núm. 3, de data 27 de juliol de 2022, del contracte 
d’obra de reforma, millora de l’eficiència i adequació normativa de la climatització 
i ventilació de la biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès executada per 

MasterCold, SL.  
 

2. Aprovació de la certificació núm. 4, de data 1 de juliol de 2022, del contracte 
d’obra de reforma, millora de l’eficiència i adequació normativa de la climatització 
i ventilació de la biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès executada per 

MasterCold, SL.  
 

3. Aprovació de la certificació núm. 1, de data 20 de juny de 2022, corresponent als 
treballs realitzats el mes de maig, del contracte d’obres d’arranjament de la vorera 
central del carrer de Salvador Espriu al tram entre els carrers de Gallecs i d’Arcadi 

Viñas de Mollet del Vallès adjudicat a Manteniment Rubatec, SA.  
 

4. Aprovació de la programació i els preus públics de les activitats, cursos i tallers als 

centres cívics, culturals i de dona del curs 2022-2023. 
 

 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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[Firma03-01] 
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