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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).  
 

 
 

 
 

 

 

ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2022. 

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

1. Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Igualtats i Feminismes de 
la Generalitat de Catalunya, per al programa Temps de Cures. 

 

2. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al Projecte 
Transformador: Barris i Comunitats. Motors de Transformació social.  

 
3. Atorgament de llicència urbanística per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques 

per a autoconsum a la coberta inclinada de l’habitatge unifamiliar situat a 

l’avinguda de les Teixidores, 4, escala D, baixos 4a de Mollet del Vallès.  
 

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

 
5. Concessió d’una pròrroga per a la construcció d’un edifici d’habitatges 

plurifamiliar, format per 68 habitatges, 8 locals comercials, 68 places d’aparcament 

i 37 trasters situat al carrer de Berenguer III, 79 i 81, carrer d’Itàlia, 1 i 3, i rambla 
de Balmes, 48, 50 i 51 de Mollet del Vallès.  

 
 
 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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