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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE
2021
ACTA NÚM. JGL-2021-031
Alcalde president
Sr. Genís Rovira Barat
Membres de la Junta presents
Sr. Salvador Busquets Gubianas
Sra. Helga Iglesias Porta
Sr. Carles Estrada Serra
Sr. Uriel Montesinos Moreno

A la vila de Navàs, essent les 11:00 hores, del dia 8 d’octubre de 2021, prèvia la
convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Alcalde president, en Genís Rovira
Barat, es reuneixen les persones anotades anteriorment, així com a d’altres membres
corporatius amb veu, però, sense vot, al despatx de l’Alcaldia, per celebrar sessió
extraordinària i urgent de primera convocatòria.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, prèvia comprovació per part de la secretària
interventora de l’existència del quòrum legal previst a la legislació vigent i, tot seguit,
s’entra a conèixer els afers inclosos a l’ordre del dia següent que es resolen per
unanimitat.
1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

3.- Questions prèvies.

4.- Aprovació d’assumptes en general.
4.1.- Expedient 1813/2021. Aprovar la relació de factures núm. 27/2021 que ascendeix
a l'import de 206.952,93 euros.
4.2.- Expedient 1774/2021. Aprovar la relació de documents AD núm. 52/2021 que
ascendeix a l’import de 4.849,65 euros.
1

Codi Validació: 79XNMSC926RKZFP39QKK44MSJ | Verificació: https://navas.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

GENIS ROVIRA BARAT (2 de 2)
Alcalde-President
Data Signatura: 03/11/2021
HASH: 7244438d98542d1ea07aa9d4e2734825

Secretària interventora
Sra. Gisela Juncarol Ruiz

4.3.- Expedient 1775/2021. Aprovar la relació de documents AD núm. 53/2021 que
ascendeix a l’import de 5.243,01 euros.
4.4.- Expedient 1671/2021. Atorgar la llicència urbanística i aprovar la liquidació
tributària núm. 2180000107, per un import de 122,63 euros, sol·licitada per N.C., S.A.
4.5.- Expedient 1273/2021. Atorgar la llicència urbanística i aprovar l’autoliquidació
tributària núm. 2180000074, per un import de 150,00 euros, sol·licitada pel Sr. A.V.V.
4.6.- Expedient 1076/2021. Atorgar la llicència urbanística i aprovar la liquidació
tributària núm. 2180000102, per un import de 851,18 euros, sol·licitada pel Sr. R.C.S.
4.7.- Expedient 1425/2021. Acceptar la renúncia d'una llicència urbanística i la
devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la llicència
d’obres, per un import de 5.732,54 euros, sol·licitada per la Sra. M.T.P.
4.8.- Expedient 1294/2021. Atorgar la llicència urbanística i aprovar l’autoliquidació
tributària núm. 2180000070, per un import de 137,75 euros, sol·licitada pel Sr. J.C.E.
4.9.- Expedient 1435/2021. Acceptar la declaració responsable o comunicació en
matèria urbanística i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000086, per un import
de 182,15 euros, sol·licitada per la Sra. A.N.T.
4.10.- Expedient 1442/2021. Acceptar la declaració responsable o comunicació en
matèria urbanística i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000089, per un import
de 363,13 euros, sol·licitada pel Sr. I.F.S.
4.11.- Expedient 1468/2021. Acceptar la declaració responsable o comunicació en
matèria urbanística i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000090, per un import
de 128,61 euros, sol·licitada per E. P., S.L.

4.13.- Expedient 1644/2021. Acceptar la declaració responsable o comunicació en
matèria urbanística i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000092, per un import
de 174,75 euros, sol·licitada pel Sr. L.O.P.
4.14.- Expedient 1510/2021. Aprovar la renúncia de l’activitat de bar, donant-la de
baixa, sol·licitada pel Sr. M.A.P.N.
4.15.- Expedient 1230/2021. Aprovar la llicència municipal d’un dret de gual
permanent, de caràcter individual, per a un local amb 2 places d’aparcament,
sol·licitada pel Sr. R.R.M.
4.16.- Expedient 1759/2021. Aprovar la contractació del muntatge de complements a la
instal·lació d’il·luminació del Casal Sant Genís, a l’empresa Xandri’s Brothers, S.L.. per
un import de 2.759,20 € (IVA inclòs).
4.17.- Expedient 1747/2021. Aprovar la contractació de les obres de reforma de la
pista de pàdel, a l’empresa Construccions, Àrids i Formigons, S.A., per un import de
6.478,34 € (IVA inclòs).
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4.12.- Expedient 1596/2021. Acceptar la declaració responsable o comunicació en
matèria urbanística i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000091, per un import
de 114,05 euros, sol·licitada pel Sr. A.C.N.

4.18.- Expedient 1819/2021. Aprovar la contractació de les obres de reparació de
l’antiga tanca del Parc de l’Estació, a l’empresa Construccions i reformes La Gaveta,
S.L., per un import de 12.075,80 € (IVA inclòs).
4.19.- Expedient 1818/2021. Aprovar la contractació de les obres de reforma de la
comissaria de la Policia Local de Navàs, a l’empresa Construccions i reformes La
Gaveta, S.L., per un import de 41.655,51 € (IVA inclòs).
4.20.- Expedient 1770/2021. Aprovar la contractació de les obres d'adequació acústica
d’una aula de l’escola de Música Mestre Josep M Castella, a l’empresa TNCNET,
S.C.P., per un import de 14.434,09 € (IVA inclòs).
4.21.- Expedient 1798/2021. Aprovar la contractació del subministrament d’oli i
xocolata per als obsequis de l’homenatge a la Gent Gran, a l’empresa AGROMIGJORN, S.L., per un import de 3.570,88 € (IVA inclòs).
4.22.- Expedient 1720/2021. Aprovar la contractació del servei de netejade grafitis i
pintades a l’escola bressol la Quitxalla, a l’empresa Bisbal Casacuberta, S.L., per un
import de 695,75 € (IVA inclòs).
4.23.- Expedient 1734/2021. Atorgar la subvenció a la AAVV La Llar del Mujal, pel
concepte de foment i manteniment de l’associacionisme i per un import de 400,00 €.
4.24.- Expedient 1699/2021. Aprovar l’ajut econòmic per l’escola bressol, per l’import
de 625,55 €.
4.25.- Expedient 1692/2021. Denegar la beca esportiva per la piscina.
4.26.- Expedient 1700/2021. Aprovar l’ajut econòmic per l’escola bressol, per l’import
de 1.250,00 €.
4.27.- Expedient 1688/2021. Atorgar la subvenció a Càritas Parroquial de Navàs, pel
concepte de foment d’activitats benèfiques i per un import de 900,00 €.

4.29.- Expedient 1606/2021. Aprovar l’ajut econòmic per l’escola bressol, per l’import
de 366,00 €.
4.30.- Expedient 1739/2021. Aprovar l’ajut esportiu pel Club Natació Navàs, per
l’import de 360,00 €.
4.31.- Expedient 1264/2021. Concedir la llicència d’ocupació temporal de la via pública
per a la instal·lació i funcionament de diferents atraccions i parades, durant la Fira de
Tardor 2021 i aprovar les liquidacions tributaries corresponents, sol·licitades pel Sr.
S.LL.F., M.A.F.O., M.S.R.V. SCCL I EDN.
4.32.- Expedient 1787/2021. Aprovar la targeta d’aparcament per a discapacitats,
sol·licitada per M.A.S.V.
4.33.- Expedient 1738/2021. Aprovar la targeta d’aparcament per a discapacitats,
sol·licitada per M.V.G.
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4.28.- Expedient 1631/2021. Aprovar l’ajut esportiu pel gimnàs Eix, per l’import de
154,62 €.

4.34.- Expedient 1771/2021. Aprovar l’ajut econòmic pels subministraments bàsics, per
l’import de 195,47 €.
4.35.- Expedient 686/2021. Aprovar l’ajut econòmic per les necessitats bàsiques
l’alimentació i higiene, pel mes de juliol i agost, per l’import total de 1,200,00 € i 800,00
€ respectivament.
4.36.- Expedient 1640/2021. Aprovar la prestació del servei d’ajuda a domicili a la Sr.
M.R.LL.

5.- Assumptes sobrevinguts

6.- Precs i preguntes
No es formulen precs ni preguntes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:14 hores, de la qual
cosa s’estén la present acta.
La secretària interventora

4

Codi Validació: 79XNMSC926RKZFP39QKK44MSJ | Verificació: https://navas.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

L’alcalde president

