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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://seu.molletvalles.cat).  
 

 
 

 
 

 

 

ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2023.  

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

 
1. Consideració com a canvi no substancial de la modificació comunicada per Meroil, 

SA, amb data 20 de desembre de 2022, que consisteix en la instal·lació d’un nou 

punt de subministrament de GLP vehicular, i incorporació a la llicència ambiental 
que la Junta de Govern Local va atorgar, en data 30 de juny de 2014, per exercir 

l’activitat d'estació de servei, benzinera, al carrer de Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 
de Mollet del Vallès. 
 

2. Aprovació de la certificació número 1, de data 29 de desembre de 2022, del 
contracte d’obres d’instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu a 

l'edifici de la Brigada Municipal d'Obres de Mollet del Vallès, executada per 
Eiffage Energia, SLU. 

 

3. Aprovació de la certificació número 1, de data 21 de desembre de 2022, del 
contracte d’obres d’instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu a 
l'escola Can Besora de Mollet del Vallès, executada per Eiffage Energia, SLU. 

 
4. Atorgament de llicència urbanística per a ĺ enderroc de ĺ edificació situada al carrer 

de Sant Andreu, 28 de Mollet del Vallès a Corporació Alimentària Guissona SA. 
 
 

 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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Codi segur de verificació: 774d4ae2-f83f-4d39-b9ff-70a5bb0c9b81 
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