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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local extraordinària de 29 de desembre de 

2021  
 

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

 

1. Acceptació de l’ajut econòmic del Programa General d’Inversions per  la Substitució de 

paviments del carrer Gaietà Vínzia en el tram de Via Ronda al carrer Tarragona aprovat 
per la Diputació de Barcelona 

 
2. Modificació del contracte de serveis de gestió integral de les instal·lacions elèctriques de 

baixa tensió de l’Ajuntament a Sociedad Española de Construcciones Electricas, SA 

 

3. Aprovació parcial de la revisió de les tarifes i noves tarifes del contracte de gestió 

indirecta del servei municipal de l’aparcament subterrani a la plaça Pau Casals a 
Parking Mollet, SLU. 

 

4. Estimació parcial de revisió de les tarifes i noves tarifes del contracte de gestió indirecta 
del servei municipal de l’Aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del Vallès a 

d’Acvil Aparcamientos, SLU 
 
5. Aprovació de la certificació núm. 3, de data 22 de desembre de 2021, d’obres 

provisionals a la nau del carrer de la Indústria, núm. 7, de Mollet del Vallès executats 
per Ferrallados Oceanía, SL 

 
6. Aprovació la certificació 1 i final, de data 17 de desembre de 2021, d’obres d'Ampliació 

del pavelló municipal d'esports Plana Lledó de Mollet del Vallès executats per 

Metropolitana de Obras y Proyectos, SL 
 

7. Aprovació la certificació núm. 3 i final, de data 14 de desembre de 2021, de l’obra de la 
impermeabilització de dues cobertes del casal Sant Jordi, de Mollet del Vallès 
executats per Constru-Eco Park, SL 

 

8. Atorgament de la llicència urbanística per a la pavimentació de vorera i dotació de 

serveis de la porció de sòl qualificada com a Equipaments comunitaris a L’Institut 
Català del Sòl 

 

9. Atorgament de la llicència urbanística per la reforma i el canvi d’us de local a habitatge 
ubicat al c. Arcadi Viñas, 13 esc. 4 local 7 de Mollet del Vallès 
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 
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