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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 10 de gener de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 2888/2019 de data 17 de desembre de 2019. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 700,00 euros i realitzar 

el pagament per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el servei 

objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 2890/2019 de data 17 de desembre de 2019. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 1.683,00 euros i realitzar 

el pagament per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el servei 

objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 2893/2019 de data 17 de desembre de 2019. 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Social de 

l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics i autoritzar, 

disposar per ’import de 725,20 euros a favor de les entitats i requerir a les entitats 

la presentació de la justificació de la realització de les activitats, autoritzar, 

disposar i reconèixer l’obligació per l’import de 511,40 euros a favor de les famílies 

i ordenar el pagament dels ajuts atorgats. 

- Decret núm. 2895/2019 de data 17 de desembre de 2019. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 3.036,00 euros i realitzar 
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el pagament per compte dels beneficiaris a les empreses que han prestat el servei 

dels ajuts atorgats. 

- Decret núm. 2922/2019 de data 18 de desembre de 2019. 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors social de 

l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar i 

disposar per import de 145,00 euros a favor de les entitats i requerir a les entitats 

la presentació de la justificació de la realització de les activitats, autoritzar, 

disposar i reconèixer l’obligació per l’import de 241,06 euros a favor de les famílies 

i ordenar el pagament dels ajuts atorgats. 

- Decret núm. 2952/2019 de data 19 de desembre de 2019. 

Atorgar un ajut econòmic a diverses famílies per activitats escolars i esportives, 

autoritzar i disposar per import de 200,00 euros a càrrec d’una partida i requerir a 

les entitats la justificació de la realització de les activitats.  

- Decret núm. 2954/2019 de data 19 de desembre de 2019. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 23,85 euros i realitzar el 

pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha 

prestat el servei objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 2957/2019 de data 19 de desembre de 2019. 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Social de 

l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar i 

disposar per import de 136,09 euros a favor de les entitats i requerir a les entitats 

la presentació de la justificació de la realització de les activitats. 

- Decret núm. 2959/2019 de data 20 de desembre de 2019. 

Comparèixer davant el Jutjat Social número 2 de Mataró, en relació al procediment 

de classificació professional 928/2019-R. 

- Decret núm. 2980/2019 de data 31 de desembre de 2019. 
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Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 341,25 euros i realitzar el 

pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha 

prestat el servei objecte de  l’ajut concedit. 
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