
 

 

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

www.argentona.cat 

1 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 14 de desembre de 2018 

  

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 2130/2018 de data 27 de novembre de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social de 

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

disposar, per l’import de 619 euros a favor de les entitats, i autoritzar, disposar i 

reconèixer l’obligació per l’import de 1.149,79 euros a favor de les families i 

ordenar el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 2131/2018 de data 27 de novembre de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social de 

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

disposar, per l’import de 368,50 euros a favor de les entitats, i autoritzar, disposar i 

reconèixer l’obligació per l’import de 1.428,04 euros a favor de les families i 

ordenar el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 2156/2018 de data 30 de novembre de 2018 

Aprovar el Conveni Específic de Cooperació educativa per a la realització de 

practiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de 

crèdits, per a la realització de les practiques curriculars amb una durada de 100 

hores que no comporta cap relació laboral ni funcionarial ni implica prestació de 

serveis per part de l’estudiant ja que tenen una naturalesa estrictament 

acadèmica. Tampoc suposa cap despesa a càrrec del pressupost municipal. 
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- Decret núm. 2165/2018 de data 3 de desembre 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 1010,50 

euros a favor de les families, i requerir a les entitats relacionades la presentació de 

la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Decret núm. 2166/2018 de data 3 de desembre de 2018 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per l’import de 472,80 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. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic del servei d’escola 

bressol 

Retornar la quantitat de 195,60 euros ingressada en concepte de preu públic del 

servei d’escola bressol. 

 

 

 

mailto:oac@argentona.cat

