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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 30303030    de juny dede juny dede juny dede juny de    2015201520152015    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 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 DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2).- Despatx oficial.

3).- Proposta relativa a la proposta d'aprovació de la modificació del pressupost del projecte "Granjas 
avícolas familiares en el municipio de Nahualingo (El Salvador)", subvencionat a la Fundación Adra 
per acord de Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014, dins la convocatòria 2014

4).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual de serveis de telecomunicacions de 
veu,dades,accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes autònoms, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a l'externalització 
del centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers des de l'1 de juliol de 2015 fins al 
30 de setembre de 2015 smb l'empresa ID GRUP,SA

6).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte mixt  per a la prestació del servei de manteniment i suport  
d'equipaments TIC d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat 
a l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària.

7).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis per a la prestació del servei d'externalització 
del centre de Procés de Dades de l'Ajuntament de Granollers, en el sentit de modificar el Plec de 
clàusules administratives particulars i ampliar el termini de presentació de les ofertes .

8).- Dictamen relatiu a finalitzar la pròrroga forçosa formalitzada amb l'empresa Telefónica Móviles de 
España SAU per el contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet basats 
en infraestructures mòbils 

9).-  Dictamen relatiu a finalitzar la pròrroga forçosa formalitzada amb l'empresa Telefónica de España 
SAU per el contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet basats en 
infraestructures fixes

10).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions amb 
diversos proveïdors -  plans d'ocupació.

11).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions amb 
diversos proveïdors -  empreses de serveis

12).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament i instal.lació d'una planta 
refredadora de condensació per aire i bomba de calor de la instal.lació de climatització de l'edifici 
municipal del carrer Sant Josep, 7 de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària. 

13).- Dictamen relatiu a  iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la contractació i els 
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plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte mixt de 
serveis de manteniment de les portes automàtiques ubicades en els edificis municipals, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

14).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 i liquidació de les obres del Projecte 
d'urbanització de l'entorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torreta de 
Granollers, a favor de l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA

15).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 de les obres del Projecte executiu 
d'ampliació del Cementiri Municipal de Granollers, Fase 1, a favor de l'empresa CONSTRUCTORA 
DEL CARDONER, SA

16).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 i última de les obres del Projecte de 
pavimentació de l'aparcament de Camp de les Moreres, a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA

17).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor de l'Esport Club 
Granollers destinada la participació del club en l 'escola esportiva municipal.

18).- Exp. 41/15 Dictamen relatiu a  adjudicar el contracte de serveis d'allotjament en una intranet de 
les dades dels expedients del programa d'atenció a la dependència dels serveis socials  de 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

19).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Granollers pel desenvolupament del projecte 'd'assessorament i intermediació 
hipotecària i d'assessorament als ciutadans en diverses matèries' per a l'any 2014

20).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat 
Fundació Privada APADIS pel desenvolupament del projecte 'restaurant social Gato Verde' per a l'any 
2014

21).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat 
Associació APADIS pel desenvolupament del projecte 'Centre de tarda' per a l'any 2014 
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