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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 27 de juliol de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1139/2018 de data 16 de juliol de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social 
Ajuntament d’Argentona les sol·licituds d’ajuts econòmics per l’import de 320 
euros i autoritzar i disposar l’import de 299,98 euros a favor d’unes determinades 
famílies. 

- Decret núm. 1171/2018 de data 17 de juliol de 2018 

Atorgar un ajut econòmic a unes determinades famílies per a poder fer front a les 
despeses d’unes determinades activitats, autoritzar i disposar l’import de 855 
euros a favor dels alumnes, i requerir a les entitats relacionades la presentació de 
la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Decret núm. 1186/2018 de data 17 de juliol de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social 
Ajuntament d’Argentona les sol·licituds d’ajuts econòmics per l’import de 175 
euros i autoritzar i disposar l’import de 47,88 euros a favor d’unes determinades 
famílies. 
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RECURSOS ECONÒMICS 

- Devolució Fiances contracte PFI (J.B.A.) 

Retornar la quantitat de 519 euros dipositada a la tresoreria municipal en 
concepte de garantia per la seva relació contractual amb l’Ajuntament d’Argentona 
formadora en l’especialitat de PFI Auxiliar de pastisseria i fleca, PFI Auxiliar de 
muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis i PFI Auxiliar d’oficina i 
serveis administratius generals. 

- Devolució Fiances contracte PFI (C.O.G.) 

Retornar la quantitat de 1.950 euros dipositada a la tresoreria municipal en 
concepte de garantia per la seva relació contractual amb l’Ajuntament d’Argentona 
com a formadora en l’especialitat PFI Auxiliar de pastisseria i fleca. 

- Devolució Fiances contracte PFI (P.A.B.) 

Retornar la quantitat de 2.350 euros dipositada a la tresoreria municipal en 
concepte de garantia per la seva relació contractual amb l’Ajuntament d’Argentona 
com a formador en l’especialitat PFI Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis. 

- Assignació als grups polítics municipals per l’exercici 2018 

Requerir el compte justificatiu simplificat de les despeses realitzades durant els 
exercicis 2016 i 2017 als grups municipals PSC, PP i ICV, requerir el compte 
justificatiu simplificat de les despeses realitzades durant l’exercici 2016 als  grups 
municipals CUP i ERC, i requerir als grups municipals CUP i ERC que presentin 
núm. de compte obert exclusivament amb aquesta finalitat. En cas que no es 
presenti, podria suposar la renúncia a l’aportació per impossibilitat de justificar la 
destinació de l’aportació a les concretes finalitats previstes a l’article 29.3 de les 
BEP. 
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RECURSOS HUMANS 

- Sol·licitud de bestretes de personal 

ATORGAR a un/a funcionari/ària de la Corporació, en les condicions de l’article 48 
de l’Acord sobre condicions comuns del personal dels serveis de l’Ajuntament 
d’Argentona, una bestreta sense interès per import de 1.000 euros, a retornar en 
catorze mensualitats. 
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