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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2021
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
1. Aprovació de la modificació substancial de l’activitat, consistent en una ampliació
per a l’habilitació de nous espais de sales de treball, aules de formació i àrees
administratives en una zona sense ús, i incorporació dels canvis a la llicència
municipal ambiental de l’hospital situat a la ronda de Pinetons, 8 de Mollet del
Vallès.
2. Aprovació de la certificació número 2 del contracte d’obra d’impermeabilització de
dues cobertes del casal de Sant Jordi, executada per Constru-Eco Park, S.L.
3. Aprovació de la certificació número 1, corresponent als treballs realitzats el mes de
setembre, del contracte de reparació de la vorera del carrer de Pau Picasso, entre els
carrers de Can Flequer i de Sant Roc, executada per Urbe-SBD, S.L.
4. Aprovació
d’octubre,
l’avinguda
Masoliver,

de la certificació número 1, corresponent als treballs realitzats el mes
del contracte de reparació de la calçada del carrer de Sant Jordi, entre
de Rafael de Casanova i el carrer de Zorrilla, executada per Agustí y
S.A.

5. Atorgament de la llicència urbanística de parcel·lació de la finca situada a Ronda
dels Pinetons, 4 de Mollet del Vallès sol·licitada per l’Institut Català del Sòl.
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