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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2019  

 

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

 

1. – Aprovació del padró de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa corresponent a l’exercici 2019.  

 

2. – Aprovació del padró de la taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal 

corresponent a l’exercici 2019.  

 

3. – Aprovació dels padrons de la taxa  per ocupació i aprofitament especial de terrenys 

d’ús públic del Mercat Setmanal, i de la taxa per recollida de residus municipals al Mercat 

Setmanal, corresponents a l’exercici 2019.  

 

4. – Aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua i de la taxa per recollida 

de residus municipals, corresponent al quart trimestre de 2018. 

 

5. – Aprovació de les bonificacions de la taxa d’aigua i de la taxa de recollida de residus 

municipals del quart trimestre de 2018 i pendents del tercer trimestre de 2018.  

 

6. – Aprovació de les tarifes del servei urbà d’autotaxis, per a l’exercici de 2019, 

proposades per Trans-Radio SCCL.  

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 
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