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ANUNCI 

 

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

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

 
1. Aprovació de la certificació número 4 del contracte de reasfaltat i reparació de 

voreres de l’avinguda de la Llibertat de Mollet del Vallès, executada per Asfaltos 

Barcino, SL. 
 

2. Aprovació de la certificació número 2, corresponent als treballs realitzats el mes 
d’octubre, del contracte de reforma i rehabilitació del Pavelló Municipal d’Esports 
de la Riera Seca de Mollet del Vallès, Fase 1A, executada per Vialser Edificación y 

Obra Civil, SLU. 
 

3. Aprovació de la certificació número 8, de 16 de novembre de 2022, corresponent 
als treballs realitzats el mes d’octubre de 2022 del contracte de substitució de 
paviments del carrer de Gaietà Vínzia -Fase II- entre el carrer de Tarragona i Via 

Ronda, executada per Artífex Infraestructuras, SLU. 
 

4. Aprovació de la certificació número 2, de 14 de novembre de 2022, corresponent 

als treballs d’octubre, del contracte de l’obra civil per a la instal·lació de dos 
conjunts de mòduls prefabricats d’aularis, executada per Gartar Ibérica, SLU. 

 
5.  Realitzat el sorteig per escollir les nenes i nens que acompanyaran enguany els 

Reis Mags durant la Cavalcada del dia 5 de gener, el resultat ha estat el número 

352. 
 

 
 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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