Gisela Juncarol Ruiz (1 de 2)
Secretaria Accidental
Data Signatura: 14/04/2022
HASH: b4ec77dbbee84d35f82efdce02d25a7c

JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 3
DE DESEMBRE DE 2021
ACTA NÚM. JGL-2021-39
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 03 de desembre 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 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.

Ordre del dia

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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GENIS ROVIRA BARAT (2 de 2)
Alcalde-President
Data Signatura: 18/04/2022
HASH: 7244438d98542d1ea07aa9d4e2734825

Secretària interventora accidental
Sra. Aida Soler Comellas

4.1.- Expedient 2189/2021. Aprovar la Relació documents AD (amb informe) núm.
69/2021, per import de 2.403,19€.
4.2.- Expedient 2178/2021. Aprovar la Relació de documents AD núm. 68/2021 per
import de 12.167,93 euros.
4.3.- Expedient 2229/2021. Aprovar la relació de Factures núm. 35/2021 per import de
54.661,62 euros.
4.4.- Expedient 1939/2021. Atorgar la llicència urbanística núm. EOG 2021_1939 a la
Sra. N. M. V., M. M. V. i al Sr. R. M. V. i validar l’auto-liquidació tributària núm.
2180000132, per un import de 150,00 Euros.
4.5.- Expedient 1943/2021. Atorgar la llicència urbanística núm. EO 2021_1943 a la
Sra. N. M. V., M. M. V. i al Sr. R. M. V., i validar l’auto-liquidació tributària núm.
2180000133, per un import de 150,00 Euros.
4.6.- Expedient 1883/2021. Quedar assabentats de la Comunicació Prèvia / Declaració
Responsable en matèria urbanística núm. EOG 2021_1883, presentada en data 7
d’octubre del 2021, registre d’entrades núm. 1264, pel Sr. J.T.S., i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000127, per un import de 128,50 euros, dels quals
100,75 euros corresponen a la taxa i 27,75 euros a l’ICIO.

4.8.- Expedient 1781/2021. Quedar assebentats de la Comunicació Prèvia / Declaració
Responsable en matèria urbanística núm. EOG 2021_1781, presentada en data 23 de
setembre del 2021, registre d’entrades núm. 1876, pel Sr. J.P.B. i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000114, per un import de 208,69 euros, dels quals
117,30 euros corresponen a la taxa i 91,39 euros a l’ICIO.
4.9.- Expedient 1795/2021. Quedar assabentats de la Comunicació Prèvia / Declaració
Responsable en matèria urbanística núm. EOG 2021_1795, presentada en data 24 de
setembre del 2021, registre d’entrades núm. 1878, per la Sra. M. G. V. i validar l’autoliquidació tributària núm. 2180000115 per import de 101,49 Euros.
4.10.- Expedient 1885/2021. QUEDAR ASSABENTATS de la Comunicació Prèvia /
Declaració Responsable en matèria urbanística núm. EOG 2021_1885 presentada en
data 13 d’octubre del 2021, RE. 1282, pel Sr. L. S. A. i validar la liquidació tributària
núm. 2180000130 104,52 euros.
4.11.- Expedient 1793/2021. Quedar assabentats de la Comunicació Prèvia /
Declaració Responsable en matèria urbanística núm. EOG 2021_1793, presentada en
data 24 de setembre del 2021, registre d’entrades núm. 1169, pel Sr. D. A. C. I validar
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4.7.- Expedient 563/2021. Atorgar a e-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, la
llicència urbanística núm EOG 2021_563 i validar la liquidació tributària núm.
2180000098 per un import de 262,95 Euros, dels quals 117,30 euros corresponen a la
taxa i 145,65 euros a l’ICIO i la liquidació tributària núm. 2121000016, per un import de
128,11 euros en concepte de taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via
pública.

l’auto-liquidació tributària núm. 2180000112, per un import de 655,75 euros, dels
quals 100,75 euros corresponen a la taxa i 555,00 euros a l’ICIO.
4.12.- Expedient 1884/2021. QUEDAR ASSABENTATS de la Comunicació Prèvia /
Declaració Responsable en matèria urbanística núm. EOG 2021_1884, presentada en
data 11 d’octubre del 2021, registre d’entrades núm. 1273, per la Sra. M. C. C. I validar
l’auto-liquidació tributària núm. 2180000129, per un import de 196,26 euros, dels quals
100,75 euros corresponen a la taxa i 95,51 euros a l’ICIO.
4.13.- Expedient 1868/2021. Quedar assabentats de la Comunicació Prèvia /
Declaració Responsable en matèria urbanística núm. EOG 2021_1868, presentada en
data 6 d’octubre del 2021, registre d’entrades núm. 1954, pel Sr. L.O.P. I validar la
liquidació tributària núm. 2180000121 per import de 111,63 euros.
4.14.- Expedient 2213/2021. Aprovar la contractació del subministrament de
contenidors i cubells de residus a Alqui-Envas, S.L. per import de 18.121,69 euros.

4.15.- Expedient 2220/2021. Aprovar la contractació del Disseny i impressió del
calendari 2022 a O.B. L., per import de 3.378,32 euros.
4.16.- Expedient 2238/2021. Aprovar la contractació per adquirir bosses de compra
reutilitzables a Hidra Publicitat, SCP, per import de 7.865 euros.
4.17.- Expedient 2142/2021. Aprovar la contractació del subministrament de lones per
tendals del Club d’Avis a A.P.G. per import de 1.312,85 euros.

4.19.- Expedient 2156/2021. Aprovar la contractació subministrament de material per a
l’Escola Bressol a l’empresa Ergokids, S.L., per import de 1.566,71 euros.
4.20.- Expedient 1770/2021. S’aprova la rectificació de l’error involuntari en l’acord de
contractació de l’adequació de l’aula de l'escola de música aprovada per Junta de
Govern Local de data 08/10/2021.
4.21.- Expedient 2145/2021. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior i l'Ajuntament de Navàs per la cessió de terminals de la xarxa RESCAT.
4.22.- Expedient 2202/2021. Aprovar el Conveni entre Diocesana i l'Ajuntament de
Navàs, per desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu
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4.18.- Expedient 2076/2021. Contractacions. S’aprova la rectificació de l’error material
de l’acord de Junta de Govern Local de data 12/11/2021 de contractació d’obres «instal·lació d’alarma d’intrusió al Pavelló Blau».

de grau superior formació professional dual (FP DUAL) Integració Social, al centre
educatiu Diocesana de Navàs.
4.23.- Expedient 45/2021. Accedir a les peticions formulades a través del registre
d’entrada 1517 de data 26/11/2021 a FOCOPRO, S.L. per a la concessió d’ajuts
d'acord amb la convocatòria de subvenció per a la concessió de subvencions a la
promoció i creació de llocs de treball per import de 341,42 euros.
4.24.- Expedient 44/2021. Accedir a la concessió d’ajuts d'acord amb les bases de
concessió de subvencions per a la millora i dinamització del comerç local amb la
implantació de parades al mercat setmanal per a l'any 2021 en favor de A.V.S. i
M.C.E. per import de 193,44 euros i 128,96 euros.
4.25.- Expedient 2166/2021. Atorgar un ajut econòmic segons l’informe de la
treballadora social d’aquest ajuntament a la persona amb DNI 46...06B per import de
262,75 euros.
4.26.- Expedient 2083/2021. Aprovar la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD),
per part dels serveis adscrits a l’Àrea de Drets Socials, a favor del beneficiari/ària amb
DNI Y71...00X, amb un cost total de servei de 163,80 euros.
4.27.- Expedient 686/2021. Aprovar les targetes moneder atorgades a diverses
famílies del municipi de Navàs, en la modalitat d'alimentació i higiene del setembre i
octubre de 2021 que es detallen a continuació
CONCEPT IMPORT
E
SETEMBR
E
X4...70N Alimentaci 100€
ó i
Higiene
38...81H Alimentaci 50€
ó i
Higiene
X5...63B Alimentaci 125€
ó i
Higiene
X4...4N
Alimentaci 125€
ó i
Higiene
39...82T Alimentaci 100€
ó i Higiene
X44...61G Alimentaci 100€
ó i Higiene

IMPORT PROJECTE
OCTUBR
E
100€
2021-3-ACTUV2.4
50€

2021-3-ACTUV2.4

125€

2021-3-ACTUV2.4

125€

2021-3-ACTUV2.4

100€

2021-3-ACTUV2.4
2021-3-ACTUV2.4

100€
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NIF/NIE

NX...82

Alimentaci 50€
ó i Higiene

50€

Alimentaci 50€
ó i Higiene

50€

Alimentaci 100€
ó i Higiene

-

39...92S

Alimentaci 100€
ó i Higiene

100€

39...03K

Alimentaci 100€
ó i Higiene

100€

2021-3-ACTUV2.4

46...19S

Alimentaci ó i Higiene
1000€

100€

2021-3-ACTUV2.4

MT...42

42...82B

2021-3-ACTUV2.4
2021-3-ACTUV2.4
2021-3-ACTUV2.4
2021-3-ACTUV2.4

1000€

4.28.- Expedient 2116/2021. 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 4 usuaris/àries, per un import total de 1.468,57 euros.

4.30.- Expedient 2206/2021. Reconèixer el dret a la devolució d’ingressos indeguts per
un import de 477,89 euros, a la Sra. A. A. H., segons queda justificat en l’informe de la
Coordinadora de gent gran de l'Ajuntament de Navàs, de data 29 de novembre de
2021.
4.31.- Expedient 1971/2021. Reconèixer el dret a la devolució d’ingressos indeguts per
un import de 852,24 euros, a la Sra. M. S. S., segons queda justificat en l’informe la
Coordinadora de gent gran de l'Ajuntament de Navàs, de data 25 de novembre de
2021.
4.32.- Expedient 1859/2021. Reconèixer el dret a la devolució d’ingressos indeguts per
un import de 215,64 euros, a la Sra. A. V. A., segons queda justificat en l’informe de la
Coordi-nadora de gent gran de l'Ajuntament de Navàs, de data 26 de novembre de
2021.
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4.29.- Expedient 1103/2021. Liquidació. Aprovar el padró fiscal de la taxa per parades
del mercat setmanal ambulant de Navàs corresponent al 1r semestre de 2021, d’un
total de 13 parades, que totalitza un import de 2.740,40 euros

5.- Assumptes sobrevinguts
5.1.- Expedient 2195/2021. Atorgar la llicència urbanística núm. EOG 2021_2195 a la
Sra. A. T. G. i validar parcialment l’auto-liquidació tributària núm. 2180000150 per un
import de 100,75 euros i aprovar la liquidació tributària núm. 2180000153, per un
import de 88,80 euros, en concepte d’ICIO.
5.2.- Expedient 1832/2021. REQUERIR a Serveis municipals de Navàs. SLU, que
adopti les mesures oportunes, incloent l’alta d’un comptador, a nom de R. S. O., amb
per tal d'abastir d'aigua un habitatge.
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6.- Precs i preguntes

