
 
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 

www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat 
 

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat 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://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).  
 

 

 

 

 

 

 

ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2021  
 

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

 

 

1. Acceptació d’una subvenció per a la reactivació de serveis als equipaments 

esportius atorgada per la Diputació de Barcelona. 

 

2. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma de la xarxa de sanejament i 

nova connexió al clavegueram municipal de la Residència per a Gent Gran Santa 

Rosa, ubicada al carrer d’Álvarez de Castro 53-57 de Mollet del Vallès, al 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 

3. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús de local a 

habitatge del local ubicat al carrer del Ferrocarril, 42 de Mollet del Vallès, a 

Halorion Consulting Group, SL. 

 

4. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús de local a 

habitatge del local ubicat al carrer de Bartomeu Robert, 35 de Mollet del Vallès.  

 

5. Atorgament d’una pròrroga de sis mesos de la llicència urbanística atorgada per 

acord de la Junta de Govern Local en sessió d’1 de juliol de 2019 per a l’inici de les 

obres autoritzades per al canvi d’ús a habitatge del local ubicat al carrer de 

Francesc Layret, 28 de Mollet del Vallès.  

 

6. Acceptació i ingrés a la partida corresponent d’ingressos de l’Ajuntament de les 

indemnitzacions per un import de 1.367,89 i de 324 euros respectivament, per a la 

reparació dels danys ocasionats per un vehicle a un fanal ubicat a la Rambla 

Balmes, 44 de Mollet del Vallès.  
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