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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 19 d’abril de 2022 

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

1. Acceptació dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona “Els serveis locals 
d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, “Integració sociolaboral 
de persones amb malalties mentals” i “Plans d’ocupació 2022” en el marc dels fons 

de prestació del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023. 

 
2. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per al 

finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d’accions de 

millora dels serveis socials, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

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

l’Institut Català de la Salut, que consisteixen en una reestructuració de la 

sectorització de l’edifici i l’actualització del tipus i quantitat de residus generats 
segons es descriuen en la memòria presentada el 23 de març de 2022. 

 

4. Concessió d’una pròrroga de la llicència urbanística atorgada per acord de la Junta 
de Govern Local en la sessió de 28 de gener de 2019 per a la construcció d’un 

habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Gaietà Ventalló, 67 de Mollet del 
Vallès. 

 

5. Concessió d’una pròrroga de la llicència urbanística atorgada a Edificacions Baró, 
S.L per acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 20 de desembre de 2019 

per a la construcció d’un edifici plurifamiliar format per 10 habitatges, un local 
comercial, 16 places de cotxe i 4 places de motocicleta a l’avinguda de Rafael 
Casanova, 4 de Mollet del Vallès. 

 
6. Atorgament de la llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge 

unifamiliar i la instal·lació d’una piscina privada a la parcel·la situada al carrer de 

Palaudàries, 23 de Mollet del Vallès. 
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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