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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 9 de desembre de 2019
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació del Protocol d’Actuació davant les Violències Sexuals en Espais Festius.
2. Aprovació del Conveni de gestió de residus municipals i dels comercials amb el
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.
3. Estimació del recurs de reposició interposat per Zurich Insurance plc, contra la
resolució del regidor delegat de Serveis Econòmics, d’11 de gener de 2019, i
fixació de l’import a indemnitzar en concepte de responsabilitat patrimonial pels
danys ocasionats a una ciutadana en 1.558,45€.
4. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la
indemnització per un import de 1.640,51 €, per la reparació dels danys ocasionats
per un vehicle a un fanal al carrer de Sant Agustí, 1.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
12/12/2019

[Firma03-01]

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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