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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 1 de març de 2021  
 

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

 

1. Aprovació del programa del Dia Internacional de les Dones i de l’Adhesió al 

Manifest de la Diputació de Barcelona 

 

2. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús a habitatge del 

local comercial situat al carrer del Mercat, Esc. 1, Bxs. 1 de Mollet del Vallès 

 

3. Atorgament de llicència urbanística a Viu Mollet, SL per a la construcció d’un 

edifici plurifamiliar format per 14 habitatges, 24 places d’aparcament per a cotxes, 

5 places d’aparcament per a motocicletes i 12 trasters al carrer de Sabadell, 14-186 

de Mollet del Vallès 

 

4. Atorgament de llicència urbanística a Giren Invest SL per a la construcció d’un 

edifici plurifamiliar format per 10 habitatges disposats en dos volums edificats; 10 

places d´aparcament per a cotxes i 1 plaça d´aparcament per a motocicletes, 

disposades en planta baixa i planta soterrània; i 10 trasters també disposats en 

planta baixa i planta soterrània, a la parcel.la situada als carrers de Berenguer III, 

136-140 i de Lluís Duran, 87-89 de Mollet del Vallès 

 

5. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús a habitatge del 

local situat al carrer de Joaquim Mir, 94 de Mollet del Vallès 

 

 

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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