JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL
DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2021
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ACTA NÚM. JGL-2021-035

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 05 de novembre, 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.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

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

3.- Qüestions prèvies: normativa, correspondència i altres

4.- Aprovació d’assumptes en general
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Sra. Gisela Juncarol Ruiz

4.1.- Expedient 1987/2021. Aprovar la Relació de Factures núm. 31/2021, que
ascendeix a l’import de 71.410,05 euros.
4.2.- Expedient 1956/2021. Donar de baixa la llicència municipal d'un dret de gual
permanent, amb la placa identificativa núm. 239.
4.3.- Expedient 931/2021. Atorgar la llicència urbanística núm. EOG 2021_931 a
R.C.M i aprovar la liquidació tributària núm. 2180000100, per un import
de 145,49 euros.
4.4.- Expedient 1986/2021. Contractació de l’adquisició de llibres per a la
biblioteca Josep Mas Carreras ,per un import de 1.525,00 €, a R. O. P.
4.5.- Expedient 1985/2021. Contractació l’adquisició de llibres per a la biblioteca
Josep Mas Carreras, per un import de 3.000,00€, a R. O. P..
4.6.- Expedient 1876/2021. Contractació del subministrament d’un saxo tenor per
a l’Escola de Música, per un import de 1.450,00 €, a Joan Solans, S.A.
4.7.- Expedient 1572/2017. Autoritzar la despesa en concepte de gestió del
servei de recollida porta a porta i del servei de recollida de residus voluminosos,
corresponent al període comprès entre el gener i el desembre de 2021, per
import total de 408.513,50€.
4.8.- Expedient 1278/2021. Aprovar la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili
(SAD), per part dels serveis adscrits a l’Àrea de Drets Socials, a favor de del/la
beneficiari/ària amb NIF 39****17K.
4.9.- Expedient 1906/2021. Aprovar, de conformitat amb les propostes
efectuades per l'ORGT de la Diputació de Barcelona, el calendari fiscal per a
l'exercici de 2022.

5.1.- Expedient 1978/2021. Aprovar la Relació de documents AD núm. 61/2021,
per import de 2.458,20€.
5.2.- Expedient 1976/2021. Aprovar la Relació de documents AD núm. 60/2021,
d’import 1.074,30 euros.
5.3.- Expedient 1990/2021. Contractació del servei de lloguer de jocs i inflables i
monitors pel <<Jugamenut>> Desembre 2021, per import de 3.165,36 €, a M. F.
A.

6.- Precs i preguntes
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5.- Assumptes sobrevinguts

