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ANUNCI 

 

 
Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 24 de gener de 2022 

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

 

1. Donar-se per assabentada de la recaptació en concepte de la taxa per la recollida de 
residus municipals corresponent al quart trimestre de 2021, aprovació de l’import 
en concepte de subvenció de la taxa per la recollida de residus municipals per l’ús 

de la deixalleria durant l’exercici 2021 i aprovació del padró de la prestació 
patrimonial pública no tributària pel subministrament d’aigua corresponent al quart 

trimestre de 2021. 
 

2. Aprovació de les bonificacions de la prestació patrimonial pública no tributària pel 

subministrament d’aigua i de la taxa de recollida de residus municipals, 
corresponents al quart trimestre de 2021. 

 
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 2022. 
 

4. Requeriment d’execució de mesures correctores d’aïllament acústic a Forever 2021, 

titular de l’activitat de discoteca de la ronda de Can Fàbregas, 2-6, local 6 de Mollet 
del Vallès. 

 
 
 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv


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

www.molletvalles.c at – 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 auto ritzat 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).  
 

[Firma03-01] 

 

 

 

 

 

 
 

 
Codi segur de verificació: 50939fc9-8de5-4906-bad3-578b9e38ffc4 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv

		2022-01-25T14:28:22+0100
	EL SECRETARI - GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN - 25/01/2022
	#T#EL SECRETARI




