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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 12 de juny de 2020.. 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 884/2020 de data 15 de juny de 2020. 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 140,00 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. 

- Modificació contracte de diversos serveis de manteniment de neteja de patis 

d’escoles i equipaments esportius, manteniment d’espais oberts i neteja 

d’embornals i reixes.- 

Aprovar la modificació del contracte de diversos serveis de manteniment: neteja 

de patis d’escoles i equipaments esportius, manteniment d’espais oberts i neteja 

d’embornals i reixes, adjudicat en data 16 d’abril de 2018 a la empresa can Cet 

Centre d’Inserció Socio Laboral SL. 

ESPAI PÚBLIC 

Concessió de dret funerari per a 25 anys del columbari 15-Clarà i làpida-2020/136.- 

Concedir el dret funerari per període de 25 anys, a comptar des del 18 de gener de 

2020, sobre el columbari número 15 del cementiri de la Vall de Clarà a P.H.W i 

autoritzar la instal·lació d’una làpida en l’esmentat columbari. 

-Concessió dret funerari per a 25 anys del columbari 16-Clarà-2020/1418.- 

Concedir el dret funerari per període de 25 anys, a comptar des del 18 de gener de 

2020, sobre el columbari número 16 del cementiri de la Vall de Clarà a X.A.O. i 

mailto:oac@argentona.cat


 

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

 

aprovar la corresponent liquidació tributària, d’acord amb l’ordenança fiscal núm 

9, art. 6è. 

 

PROPOSTES URGENTS 

Prestacions individuals 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educador social de 

l’Ajuntament d’Argentona, varis ajuts econòmics, aprovar i ordenar el pagament 

dels esmentats ajuts. Requerir a les persones beneficiàries de la targeta moneder 

la presentació de la justificació dels ajuts concedits i el retorn de la targeta 

moneder, en el termini d’un mes. 
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