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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2022 

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

1. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona del fons de 
prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
2. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona del fons de 

prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023. 

 
3. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona del fons de 

prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023. 

 
4. Consideració com a canvi no substancial de les modificacions comunicades per 

CPQ Ibérica SA, que consisteixen en l’ampliació en dos locals per envasat i taller, i 

la remodelació d’espais existents a la zona de museu i laboratori per crear locals de 
menjador, magatzem, taller i un local actualment disponible; i actualització de 

dades del procés i taula de producció de residus.   
 

5. Atorgament de la llicència urbanística de canvi d’ús de local comercial a habitatge 

del local situat al carrer de Gallecs, 73, Esc D, Bxs Lc8 de Mollet del Vallès a 
Gaudioarte, SL. 

 
 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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