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ANUNCI 

 

 

Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2021  
 

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

 

1. Aprovació del padró de la prestació patrimonial pública no tributària pel 

subministrament d’aigua i de la taxa per recollida de residus municipals, 

corresponents al quart trimestre de 2020  

 

2. 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 2021  

 

3. Aprovació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’Àmbit de 

Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació per a l’exercici 2021  

 

4. Aprovació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’Àmbit de 

Serveis Jurídics i Modernització Administrativa per a l’exercici 2021  

 

5. Aprovació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’Àmbit 

d’Economia i Serveis Generals per a l’exercici 2021  

 

6. Aprovació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’Àmbit de 

Territori, Planificació Urbanística i Obres per a l’exercici 2021  

 

7. Aprovació del lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa a l’Àmbit de 

Serveis Personals i Acció Cívica per a l’exercici 2021  
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