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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2018
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. - Aprovació del preu públic, programa i despesa del 3r Festival de Música Clàssica
“Memorial Anna Villaescusa Rebull, Sona Mollet”.
2. - Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament la
indemnització per una incidència a l’escultura del Museu Abelló.
3. - Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament la
indemnització per danys al vehicle municipal B9169TT.
4. - Aprovació de la 1a. certificació del contracte d’obra “Reparació de la plaça de
l’Estatut de Mollet del Vallès”, executada per Moix, Serveis i Obres ,SL.
5. - Atorgament de la llicència urbanística a la Fundació privada Alb-Bosc per a la
construcció d’una residència per a persones amb discapacitat psíquica al carrer
Cristóbal Colón, 30 B.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
26/09/2018

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).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 24cfd447-b8e5-495a-9bdc-0fbfa20c1944

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).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

