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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1974/2019 de data 23 de setembre de 2019 

Aprovar l’Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball per 

a la realització de les pràctiques d’un alumne de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. 

La durada de les practiques será de 350 hores i no comporta cap relació laboral ni 

funcionarial ni implica prestació de serveis per part de l’estudiant, tenen 

naturalesa estrictament acadèmica i la formalització del conveni no suposa cap 

tipus de despesa del pressupost municipal. 

-Decret núm. 1975/2019 de data 23 de setembre 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 115 euros a favor de les entitats, requerir a les entitats la 

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

reconèixer 72,38 euros a favor de les famílies i ordenar el pagament d els ajuts 

atorgats. 

- Decret núm. 1991/2019 de data 24 de setembre 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,  

disposar i reconèixer l’obligació per import de 922,41 euros a favor de les famílies, 

i ordenar el pagament dels ajuts atorgats. 
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- Decret núm. 1992/2019 de data 24 de setembre de 2019 

Aprovar l’Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball per 

a la realització de les pràctiques d’un alumne de l’Institut Maremar. La durada de 

les pràctiques serà de 383 hores i no comporta cap relació laboral ni funcionarial 

ni implica prestació de serveis per part de l’estudiant, tenen naturalesa 

estrictament acadèmica i la formalització del conveni no suposa cap tipus de 

despesa del pressupost municipal. 
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