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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 8 d’abril de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 526/2019 de data 26 de març de 2019 

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 732,80 

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. 531/2019 de data 26 de març de 2019 

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 565 euros a favor de les entitats a càrrec d’una partida i 

de 1.533,05 euros a favor de les families a càrrec d’una altra partida, i requerir a les 

entitats la presentació de la justificació de la realització de les activitats i ordenar el 

pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 532/2019 de data 26 de març de 2019 

Atorgar un ajut econòmic a unes determinades famílies per a poder fer front a les 

despeses d’unes determinades activitats escolars i esportives, autoritzar i disposar 

l’import de 1.055,75 euros i 621,50 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. 
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- Decret núm. 539/2019 de data 26 de març de 2019 

Nomenar a una determinada persona per ocupar la plaça de Tècnic mitjà de 

Recursos Humans, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de 

l’Ajuntament d’Argentona, escala d’administració especial, per ser l’aspirant que ha 

quedat en tercera posició en el concurs-oposició convocat d’acord amb l’acta del 

Tribunal Qualificador de data 30 de maig de 2018. Aquest nomenament quedarà 

condicionat a la superació del període de prova previst en la base 10a. 
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