
 

 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 – CIF: P-0800900C / oac@argentona.cat / 
www.argentona.cat 

1 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 16 de març de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 363/2018 de data 2 de març de 2018 

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Socials de 
l'Ajuntament un seguit de sol·licituds d'ajuts econòmics, autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació per l’import de 92,72 euros a favor d’un seguit de famílies, 
amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal. 

- Decret núm. 383/2018 de data 7 de març de 2018  

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Socials de 
l'Ajuntament un seguit de sol·licituds d'ajuts econòmics, autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació per l’import de 258,82 euros a favor d’un seguit de famílies, 
amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal i ordenar el 
pagament dels ajuts aprovats a l’anterior acord i autoritzar i disposar l’import de 
70 euros a favor d’un seguit d’alumnes. 

- Decret núm. 387/2018 de data 7 de març de 2018 

Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Argentona relatiu a les obres del projecte constructiu de renovació de paviment i 
obres complementàries a la carretera B-502, PK0+000 Al 6+450 TM de Vilassar de 
Mar, Cabrera i Argentona. 

- Decret núm. 391/2018 de data 8 de març de 2018 

Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'ajuntament d’Argentona i l'Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per a la utilització de la borsa de treball d’arquitecte. 
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- Bonificació de la taxa d’escombraries comercials, exercici 2018, a favor de 

l’entitat Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna 

Atorgar a la Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna una bonificació de la taxa 
d’escombraries comercials per a l’exercici 2018 consistent en el subministrament 
de 1.000 bosses de rebuig de tipus comercial amb caràcter gratuït. 

 

SERVEIS SOCIALS 

- Revocació prestacions escolars 2018/02 

Revocar els ajuts econòmics concedits a una determinada família, per la quantitat 
de 423 euros. 

- Prestacions escolars 2018/271 

Atorgar un ajut econòmic a unes determinades famílies per a poder fer front a les 
despeses de les activitats organitzades pels centres i per uns imports concrets i 
autoritzar i disposar l’import de 556,50 euros a favor dels alumnes, amb càrrec a la 
partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal. 

- Revocació prestacions escolars 2018/122 

Revocar els ajuts econòmics concedits a unes determinades famílies, per la 
quantitat de 1.227 euros. 
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