ANUNCI
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 2 d’octubre de 2017
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
- Aprovació del preu públic del Festival de música Clàssica “Memorial Anna Villaescusa
Rebull, Sona Mollet”.
- Acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, “complementari
d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
- Ampliació de l’import lliurat en concepte de bestreta de Caixa fixa al departament
d’Economia, Innovació i Serveis Generals.
- Acceptació d’una indemnització per les costes processals per part del Jutjat Contenciós
Administratiu número 13 de Barcelona.
- Acceptació d’una indemnització per danys a un parany metàl·lic utilitzat per la Policia
Municipal.
- Acceptació d’una partida per les costes processals per part del Jutjat Penal número 2 de
Barcelona.
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Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat 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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