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Extracte dels acords de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2017
La Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords per unanimitat:
- Aprovació dels preus públics del curs 2017-2018 als centres cívics i culturals, de
dona, de la gent gran i de Mou-te.
- Aprovació dels preus públics de les activitats de la Festa Major d'estiu 2017.
- Pròrroga del contracte del Servei integral de telecomunicacions de veu i dades de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
- 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.
- Bonificacions de la taxa pel subministrament d'aigua i de la taxa per recollida de
residus municipals, corresponents al 2T 2017 i pendents del 1T 2017.
- Aprovació del Padró de la taxa pel subministrament d'aigua i de la taxa per recollida
de residus municipals corresponents al 2n trimestre de 2017.
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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).
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