
 

 

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

1 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 9 de novembre de 2018 

  

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1847/2018 de data 30 d’octubre 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 2.332,95 
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.1848/2018 de data 30 d’octubre de 2018 

Assumir uns crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 
prestacions escolars, reconèixer l’obligació per l’import de 977,50 euros, i realitzar 
el pagament dels esmentats ajuts per compte beneficiaris a l’empresa que ha 
prestat el servei objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 1851/2018 de data 30 d’octubre 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 431,64 euros a favor de les entitats, i autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació per l’import de 105,33 euros a favor de les families i ordenar 
el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 1852/2018 de data 30 d’octubre 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 645,79 
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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. 1891/2018 de data 31 d’octubre de 2018 

Deixar sense efectes el Decret d’alcaldia núm. 1717/2018 de data 11 d’octubre de 
2018 relatiu a la sol·licitud a la Diputació de Barcelona l’assistència jurídica per a la 
defensa, davant el Tribunal d’aquesta corporació en el procediment contenciós 
457/2017. 
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