ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Lloc: Sala de Govern
Tipus de sessió: Ordinària
1a convocatòria: 24 de juliol de 2017, 9.30 hores
2a convocatòria: 24 de juliol de 2017, 10.30 hores
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Aprovació dels preús públics del curs 2017-2018 als centres cívics i culturals, de dona,
de la gent gran i de mou-te.
4. Aprovació dels preus públics de les activitats de la Festa Major d'estiu 2017
5. Pròrroga del contracte del Servei integral de telecomunicacions de veu i dades de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès
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. 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
8. 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
9. Mocions d'urgència
10. Torn obert de paraules
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