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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 12 d’abril de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:

1. Aprovació dels preus públics i programa del calendari tradicional i festiu de
primavera 2021
2. Acceptació de la devolució de l'import en concepte de regularització de la pòlissa
Col·lectiu Vida Personal de l’Ajuntament 2020
3. Aprovació de la certificació número 1, de data 28 de gener de 2021, corresponent
als treballs realitzats el mes de desembre de 2020 del contracte “Millora de les
voreres del carrer Sertürner a l’accés al polígon d’activitat econòmica de Can
Magarola de Mollet del Vallès”, executada per Estayc, SL
4. Renuncia a reclamar danys i arxiu de les actuacions corresponents a la reclamació
de danys a mobiliari urbà per la col·lisió d’un vehicle contra un pivot del carrer de
Zorrilla cantonada amb Rambla Nova, el dia 3 d’agost de 2020
5. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 30
d’abril de 2019, registre d’entrada número 9997
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EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
12/04/2021

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat 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).
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