Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 18 de novembre de 2014 a les 17:00 i, en segona convocatòria, el mateix dia mitja hora
més tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de
règim local, sota el següent:

ORDRE DEL DIA
1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2).- Despatx oficial.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
3).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari per les oficines
municipals situades c/ St.Jaume, núm.16, 5a planta, despatx 504 de Granollers, mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinaria.
.
4).- Proposta relativa a aprovar la justificació i realitzar el pagament de 6.081,96 euros de la subvenció
atorgada a l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETIC, SL corresponents a les contractacions laborals
que es detallen, d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria per a la contractació de
joves menors de 30 anys
5).- Proposta relativa a aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses accions incloses en el marc del règim
regulador del Catàleg de serveis 2014, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA
6).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient de licitació, autoritzar la despesa, i aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars per a la contractació del
subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic a adjudicar per
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
7).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb les
empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A. i Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. pel concepte de
subministrament de gas, del període del 16 de novembre de 2013 al 13 d'agost de 2014.
8).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte mixt plurianual per a la prestació del servei de
manteniment de les instal.lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les
entitats adscrites, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis criteris
d'adjudicació i tramitació ordinària .
9).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori , autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres del projecte
executiu d'ampliació del cementiri municipal de Granollers, Fase 1 (Obra núm. 74/14), a adjudicar
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mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
10).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per a la
prestació del Servei de suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers per l'any 2015, a
adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària ,
11).- Dictamen relatiu a l'aprovació del desestiment de l'expedient de contractació per la prestació del
servei de suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 14 de novembre de 2014
L'ALCALDE
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