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ALT PENEDÈS

ANUNCI
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia
que l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió ordinària de la Junta de Govern de data 10 de
juliol de 2018, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords
següents:
“Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització de l’activitat de
Festa Major 2018, les tarifes del qual són les següents:
Activitat Festa del Cava de la Festa Major 2018
Tiquets veïns de 1a. i 2a. residència i entitats
Tiquets de forasters
Tiquet per a infants i joves fins a 14 anys (inclòs)

Preu
12,00 €
15,00 €
gratuït

Activitat Teatre de la Festa Major 2018
Entrada anticipada
Entrada a taquilla
Entrada per a infants fins a 6è primària (inclòs), sense
seient

Preu
12,00 €
15,00 €
gratuït

Servei de bar de la piscina municipal 2018
Cafè
Cafè tallat
Cafè amb llet
Aigua 33cl
Refresc
Cervesa / clara
Combinat / Mojito
Bossa de patates xips diverses
Tapa d’olives
Gelat cornetto / frigopie / sandwich
Gelat calippo / twiester
Gelat màgnum / negriton

Preu
1,10 €
1,20 €
1,50 €
1,00 €
1,10 €
1,30 €
4,50 €
1,20 €
1,10 €
1,00 €
1,20 €
2,00 €

Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i donar trasllat als serveis
econòmics, als efectes adients.”
El que es publica per a general coneixement.
Font-rubí, 19 de juliol de 2018
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
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Segon.- Aprovar l’establiment del preu públic per la realització del servei de bar de
la piscina municipal temporada d’estiu 2018, les tarifes del qual són les següents:

