ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Lloc: Sala de Govern
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 18 de juliol de 2016, 9.30 hores
2a convocatòria: 18 de juliol de 2016, 10.30 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Aprovació dels preus públics de la programació de la Festa Major de 2016
4. Aprovació dels preus públics per a les activitats, cursos i tallers als centres cívics,
culturals i de dona per al curs 2016-2017
5. Aprovació dels criteris i preus públics per participar a la XXXIII Fira d'Artesans
6. Estimació de la sol·licitud de revisió del preu de la retribució del contracte de gestió,
mitjançant concessió administrativa, del servei públic local d'abastament d'aigua potable a
domicili de Mollet del Vallès
7. Aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució d'obres Ampliació del cementiri
municipal, fases 2 i 3
8. Aprovació de la pròrroga del contracte del Servei integral de telecomunicacions de veu i
dades de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
9. Atorgament d'una llicència d'obres
10. Aprovació del padró de la taxa d'abastament d'aigua i de la taxa per recollida de residus
municipals del 2n trimestre de 2016
11. Aprovació de les bonificacions de la taxa d'abastament d'aigua i taxa de recollida de
residus municipals del 2n trimestre de 2016
12. Acceptació d'una subvenció de la Diputació de Barcelona
13. Autorització a l'Escola Bressol Gegants la celebració de la festa final de curs en les
seves instal·lacions el proper 22 de juliol de 2016
14. Mocions d'urgència
15. Torn obert de paraules
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