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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 16 de gener de 2023. 

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

 
1. Concessió de bonificacions de la prestació patrimonial pública no tributària per al 

subministrament d’aigua i la taxa de recollida de residus municipals, corresponent 

al quart trimestre de 2022. 
 

2. Aprovació del padró de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres 
(guals i contraguals) corresponent a l’exercici 2023. 

 

3. Ordre de cessament immediat de l’activitat de desballestament/gestor de residus 
que s’exerceix a l’avinguda de Can Prat, 34B de Mollet del Vallès. 

 
4. Ordre de cessament immediat de l’activitat de d’emmagatzematge i assortiment de 

gasoil per a transportistes i transport de mercaderies que s’exerceix a l’avinguda de 

Can Prat, 34B de Mollet del Vallès. 
 

5. Consideració de canvi no substancial de la redistribució d’espais interiors del 

laboratori de la planta -2 i incorporació a la llicència ambiental de l’activitat 
d’hospital comunicada per Fundació Sanitaria Mollet.  

 
6. Atorgament d’una ampliació del termini inicialment fixat de la llicència urbanística 

per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer de Sabadell, 14-18 de Mollet 

del Vallès.  
 

7. Atorgament de llicència urbanística per al canvi d’ús de local comercial a dos 
habitatges del local situat al carrer del Carme, 10, baixos, local 2 de Mollet del 
Vallès a Aluvisiles, SL. 

 
8. Atorgament de llicència urbanística per a la legalització d’un soterrani situat al 

carrer d’Enric Morera, 52-54 de Mollet del Vallès. 

 
9. Atorgament de llicència urbanística per a la instal·lació de plaques solars 

fotovoltaiques per autoconsum a la coberta inclinada de l’habitatge unifamiliar 
situat al carrer d’Aureli Maria Escarré, 34 de Mollet del Vallès. 
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10. Atorgament de llicència urbanística per al canvi d’ús de local a habitatge del local 
situat a l’avinguda de Caldes, 58, bloc 70A, escala 3, baixos 1a de Mollet del 

Vallès. 
 

11. Atorgament de llicència urbanística per a la legalització d’una marquesina i dues 

carpes a la nau industrial situada al carrer d’Octave Lecante, 2 de Mollet del Vallès 
a NAD, SL. 

 

12. Aprovació de la certificació número 5 i final del contracte de reasfaltat i reparació 
de voreres de l’avinguda de la Llibertat de Mollet del Vallès executat per 

Asfaltaltos Barcino, SL. 
 

13. Aprovació de la certificació número 1 corresponent als treballs realitzats el mes 

d’octubre del contracte per a la instal·lació de dos conjunts de mòduls prefabricats 
d’aularis executats per ALGECO Construcciones Modulares, SLU. 

 

 
 

 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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