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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 24 de març de 2017  
Hora: 10:00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior  
 
2. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ  
 

2.1 Aprovar la pròrroga de la comissió de serveis del sotsinspector de la 
Policia Local, el senyor FAB. (G0232016000055) 
 
3. CULTURA  
 

3.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb el Cos de Portants del Sant 
Crist, que regula una subvenció nominativa, dins de l'àmbit de Cultura per a 
l'any 2017. (G0392017000004) 
 

3.2 Aprovar el conveni de col·laboració amb Asociación Cultural 
Andaluza Amigos de Granada, que regula una subvenció nominativa, dins de 
l'àmbit de cultura per a l'any 2017. (G0392017000005) 
 

3.3 Aprovar les bases reguladores específiques de suport a activitats i 
programes de caire social en l'àmbit de cultura i aprovar la convocatòria per a 
l'any 2017. (G0392017000006) 
 
4. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor d'obra per la 
instal·lació d'un armari per l'escomesa elèctrica de la nau de la cavalcada de 
reis. (CTME2017000023) 
 

4.2 Ratificar el Decret núm. 2017LLDR0000494, de data 22 de març de 
2017, sobre l'aprovació de la despesa i adjudicació del subministre i transport 
del mobiliari i equipament dels dos habitatges situats a la planta primera de 
l'edifici del carrer Nou, núm. 62, així com el muntatge del mobiliari d'un dels dos 
habitatges. (G0292017000007) 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT  
 

5.1 Aprovar la revocació de la subvenció pel Foment de l'ocupació 
concedida a diverses empreses en la convocatòria de subvencions, per a l'any 
2014. (G0252014000004) 
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5.2 Aprovar la revocació de la subvenció pel Foment de l'ocupació 

concedida a diverses empreses, en la convocatòria de subvencions per a l'any 
2015. (G0252015000023) 
 
6. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ  
 

6.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de 
redacció d'un avantprojecte per a la viabilitat d'un espai coworking. 
(CTME2017000017) 
 

6.2 Aprovar l'inici de la licitació del contracte del servei d'execució del 
projecte de dinamització del mercat de treball local de l'Ajuntament. 
(G0252017000008) 
 
7. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  
 

7.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament de 40 unitats d'armilles antibales. (CTME2017000022) 
 

7.2 Aprovar la rectificació d'ofici i la modificació del plec de prescripcions 
tècniques que regeix la licitació del contracte del subministrament d'un vehicle 
tot-terreny de 5 places per ús del servei de protecció civil de l'Ajuntament. 
(G0482017000001) 
 
8. SISTEMES D'INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  
 

8.1 Aprovar la pròrroga del contracte de manteniment del programari 
Genesys BPM. (G0512015000008) 


