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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

Secretària interventora

A la vila de Navàs, essent les 11:00 hores, del dia 29 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 llevat que es digui el contrari.

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

2.- Qüestions prèvies: normativa, correspondència i altres

3.- Aprovació d’assumptes en general

3.1.- Expedient 1913/2021. Aprovar la relació de Factures núm. 30/2021 que ascendeix
a l'import de 21.148,28 euros.
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3.2.- Expedient 1894/2021. Aprovar la relació de documents AD núm. 58/2021, per
import de 3.922,35 euros.
3.3.- Expedient 1897/2021. Aprovar la Relació de documents AD núm. 59/2021, per un
import de 677,03 euros.
3.4.- Expedient 1955/2020. Autoritzar a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU la
modificació no substancial del traçat establert a la llicència d’obres núm. EOG
2020_1955 i APROVAR la liquidació tributària núm. 2121000012 per un import de
10.229,11 euros.
3.5.- Expedient 141/2021. Prendre raó de la Comunicació de Primera Ocupació i
Utilització efectuada per la Sra. GHG i aprovar la liquidació tributària núm. 2180000011
que ascendeix a 143,40 €.
3.6.- Expedient 1926/2021. Contractar el Subministrament i muntatge de tres finestres
en les aules de l’escola de música, a l’empresa Aluminis i Persianes PICAS SL, per un
import de 3.271,27 €
3.7.- Expedient 1872/2021. Contractació del subministrament d'una màquina
escombradora i una màquina fregadora per al servei de neteja, a l’empresa DIBOSCH
SL., per import de 7.164,89€.
3.8.- Expedient 1914/2021. Contractació de servei de substitució de claraboies al camp
de futbol i el pavelló, a l’empresa IMPER Serveis Comas SL., per import de 6.552,15 €.
3.9.- Expedient 1888/2021. Pròrroga del contracte de manteniment de la gespa del camp
de futbol i pistes de pàdel i tenis, subscrit amb l’empresa CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I
FORMIGONS, SA, i aprovar i disposar les següents despeses: exercici 2021, 480,07€ exercici 2022, 5.760,81€ - exercici 2023, 5.280,74€.

3.11.- Expedient 1917/2021. Contractació d’obres d’arranjament de camins,
subministrament i estesa de graves en diferents punts del municipi de Navàs, a
l’empresa EXCAVACIONS MIRALLES SL, per import de 9.792,53 euros.
3.12.- Expedient 219/2021. Acceptar la concessió del recurs material per part de la
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Navàs per a la realització de l'actuació
21/Y/311648, Projecte sobre taules de comerç per a l'enfortiment del sector comercial i
econòmic a Navàs, amb una aportació de 4.495,15 euros.
3.13.- Expedient 1159/2021. Reconeixement de bonificació tributària de l’Escola de
Música, en relació a la sol·licitud 2021-E-RE-1211.
3.14.- Expedient 1843/2021. Autorització Especial per a la Celebració d'Espectacle i
Esdeveniment, corresponent al «XV MOTOCROS DE NENS».
3.15.- Expedient 1919/2021. Aprovar les BASES específiques que han de regir el
concurs de pessebres per les Festes de Nadal de Navàs 2021.
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3.10.-Expedient 1923/2021. Contractació d’obres de rehabilitació del clavegueram a la
ctra. de Berga entre el c. Jacint Verdaguer i el pg. Circumval·lació, a l’empresa Sanitec
Rehabilitació, S.L., per import de 22.476,42 euros.

3.16.- Expedient 1877/2021. Autorització Especials per a la Celebració d'Espectacle i
Esdeveniment corresponent a «XXII 3h de resistència de terra».
3.17.- Expedient 1946/2021. Aprovar el padró fiscal de la taxa per la prestació dels
serveis de centre de dia a la Residència d’Avis corresponent al mes d’octubre del 2021
d’un total de 3 usuaris/àries.
3.18.- Expedient 528/2021. Aprovar la factura a nom de ENERGÍA
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U., per import de 381,30 euros.

XXI

3.19.- Expedient 212/2021. Aprovar el padró fiscal per la prestació del servei de d’Ajuda
a Domicili corresponent al mes de juny de 2021, i autoritzar les despeses a les partides
del pressupost de la corporació de l’any 2021 referents al servei assistencial d’ajuda a
domicili, al servei assistencial de teleassistència i al servei assistencial d’àpats a domicili.

4.- Assumptes sobrevinguts

4.1.- Expedient 1817/2021. Aprovar inicialment el projecte d'obres d'urbanització del
passeig Circumval·lació, cantonada carretera de Castellet i sotmetre el Projecte d'Obres
a informació pública pel període de 30 dies.
4.2.- Expedient 1935/2021. Aprovació del Padró fiscal de la taxa de prestació dels
serveis assistencials a la Residència d’Avis d’un total de 60 residents
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5.- Precs i preguntes.

