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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2022  

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

1. Acceptació de la concessió d’un recurs econòmic atorgat per la Diputació de 
Barcelona del programa de fons de prestació “Servei d’Intermediació de Deutes de 
l’Habitatge”, en el marc de la convocatòria del Pla de concertació Xarxa de 

Governs Locals 2020-2023. 
 

2. Autorització de compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament.  
 

3. Aprovació de la certificació núm. 6, de data 8 de setembre de 2022, corresponent 

als treballs realitzats el mes d’agost, 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 executats per Artífex Infraestructuras, SLU. 
 

4. Atorgament d’una llicència urbanística per al canvi d’ús, de local comercial a 

habitatge, del local situat a Via Ronda, 83, B4 de Mollet del Vallès. 
 

5. Atorgament d’una llicència urbanística per a la reforma i ampliació de l’habitatge 

unifamiliar situat al carrer de Sant Josep, 28-30 de Mollet del Vallès. 
 

 
 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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