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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2023.  

 
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 per Cures. 

 
2. Aprovació del programa d’activitats i els preus públics dels nous cursos i tallers que 

es faran als centres cívics i culturals durant el segon quadrimestre del curs 2022-
2023. 

 

3. Aprovació dels padrons de la taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys 
d’ús públic i de la taxa per recollida de residus municipals del mercat setmanal, 

corresponents a l’exercici 2023. 
 

4. Estimació de la sol·licitud de Parking Mollet, SLU de revisió de les tarifes del 

contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal 
d’aparcament subterrani a la plaça de Pau Casals i establiment de les noves tarifes 
que regiran el contracte a partir de l’1 de gener de 2023. 

 
5. Estimació de la sol·licitud d’Acvil Aparcamientos, SLU de revisió de les tarifes del 

contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal 
d’aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del Vallès i establiment de les 
noves tarifes que regiran el contracte a partir de l’1 de gener de 2023. 

 
6. Estimar parcialment la sol·licitud d’Acvil Aparcamientos SLU de revisió de les 

tarifes del contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal 
d’aparcament subterrani al Pla de les Pruneres i establiment de les noves tarifes que 
regiran el contracte a partir de l’1 de gener de 2023. 

 
7. Aprovació de lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa als àmbits 

d’Alcaldia i Govern obert, desenvolupament econòmic i innovació per a l’exercici 

2023. 
 

8. Aprovació de lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa als àmbits 
d’Assessoria jurídica i compliance, i Contractació i compres per a l’exercici 2023. 

 

9. Aprovació de lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’àmbit de 
Territori, planificació urbanística i obres per a l’exercici 2023. 
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10. Aprovació de lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’àrea de 
serveis Personals i acció cívica per a l’exercici 2023. 

 

11. Aprovació de lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’àmbit de 
Drets socials per a l’exercici 2023. 

 

12. Aprovació de lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’àmbit 
d’Economia i serveis generals per a l’exercici 2023. 

 
13. Atorgament de llicència urbanística per al canvi d´ús del local situat al carrer de 

Jacinto Benavente 6, baixos a habitatge. 

 
14. Atorgament de la llicència urbanística per a ĺ enderroc d’equipaments prefabricats i 

la realització de prospeccions al terreny situat al carrer de la Verneda, 1 a 

Col·laboracions i Construccions Barna, SL. 
 

15. Atorgament de la llicència urbanística per al canvi d´ús del local situat al carrer de 
Pompeu Fabra 3, local 1 a habitatge. 

 

16. Atorgament de la llicència urbanística per al canvi d´ús de l’oficina situada al carrer 
de la Pau, 23, planta 1a porta 3a a habitatge. 

 
17. Atorgament de la llicència urbanística per a la reforma i ampliació del local 

industrial en planta soterrani situat al carrer de Sant Llorenç, 53 a edifici 

plurifamiliar. 
 

18. Donar-se per assabentada de la recaptació en concepte de la taxa per la recollida de 

residus municipals i aprovació del padró de la prestació patrimonial pública no 
tributària pel subministrament d’aigua, corresponents al quart trimestre de 2022. 

 
 
 

 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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[Firma03-01] 

 

 

 

 

 

 
 

 
Codi segur de verificació: dab23a62-1127-4c7f-acb1-ec6586959535 
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