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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 21 de juny de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en una segona
redistribució de l’ajut del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública
local per fer front a la COVID-19”.
2. Aprovació de la certificació número 2, de data 6 d’abril de 2021, corresponent als
treballs realitzats el mes de febrer de 2021 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.
3. Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 22
d’agost de 2020, registre d’entrada 18269.
4. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de la indemnització per un
import de 656,99 euros, per a la reparació dels danys ocasionats per un vehicle a un
fanal situat a carrer de Madrid, 6-8 de Mollet del Vallès.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
21/06/2021
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