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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2022  

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

1. Atorgament d’una llicència urbanística per a la parcel·lació de la finca situada al 
carrer del Rec de Dalt, 4 de Mollet del Vallès a Mollet Impulsa, SL. 

 

2. Aprovació de la certificació núm. 2 i final, de data 20 de juliol de 2022, 
corresponent al  contracte d’obres d’arranjament de la vorera central del carrer de 

Salvador Espriu al tram entre els carrers de Gallecs i d’Arcadi Viñas de Mollet del 
Vallès adjudicat a Manteniment Rubatec, SA. 

 

3. Aprovació de la certificació núm. 3, de data 31 de maig de 2022, corresponent als 
treballs realitzats el mes de maig, del contracte de substitució de paviments del 

carrer de Gaietà Vínzia –Fase II- entre el carrer de Tarragona i Via Ronda de 
Mollet del Vallès executada per Artífex Infraestructuras, SLU. 

 

4. Aprovació de la certificació núm. 4, de data 14 de juliol de 2022, corresponent als 
treballs realitzats el mes de juny, del contracte de substitució de paviments del 
carrer de Gaietà Vínzia –Fase II- entre el carrer de Tarragona i Via Ronda de 

Mollet del Vallès executada per Artífex Infraestructuras, SLU. 
 

5. Aprovació de la certificació núm. 5, de data 17 d’agost de 2022, corresponent als 
treballs realitzats el mes de juliol, del contracte de substitució de paviments del 
carrer de Gaietà Vínzia –Fase II- entre el carrer de Tarragona i Via Ronda de 

Mollet del Vallès executada per Artífex Infraestructuras, SLU. 
 

 
 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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