
 
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 

www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat 
 

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).  
 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2020  
 

La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:  

 

1. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció de 46 habitatges, 49 places 

d’aparcament per a cotxes, 12 places d’aparcament per a motos i 46 trasters, a 

l’avinguda de Caldes de Montbui, 38-42 i al carrer Agricultura, 31-33 a Sabadell 

Real Estate Development S.L.U  

2. Acceptació del recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona per a 

l’actuació de “Grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM)” 

3. Acceptació del recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona per a 

l’actuació de “Prevenció i detecció d’addiccions en adolescents i joves”  

4. Acceptació del recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona per a 

l’actuació d’ “Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues 

i ús problemàtic de pantalles” 

 

5. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la 

indemnització per un import de 658,43 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle a un fanal situat al carrer Victòria Garcés, 13-15 de 

Mollet del Vallès  

 

6. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de la 

indemnització per un import de 2.290,65 euros, per a la reparació dels danys 

ocasionats per un vehicle al targeter de regulació d’entrades i sortides situat al 

carrer Zorrilla cantonada Rambla Nova de Mollet del Vallès  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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