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JUNTA DE GOVERN LOCAL

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE
NOVEMBRE DE 2021
ACTA NÚM. JGL-2021-38
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 26 de novembre 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 ordinària 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 2121/2021. Aprovar la Relació documents AD núm. 66/202, per
import de 5.562,60 euros.
3.2.- Expedient 2127/2021. Aprovar la Relació de documents AD núm. 67/2021,
per import 9.466,99 euros.
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3.3.- Expedient 2172/2021. Aprovar la Relació de Factures núm. 34/2021 , que
ascendeix a l’import de 49.919,00 euros.
3.4.- Expedient 528/2021. Aprovar la factura núm. F210000014 per un import de
368,98 euros.
3.5.- Expedient 1706/2021. Atorgar, la llicència urbanística núm. EOG
2021_1706 a NEDGIA CATALUNYA SA i aprovar la liquidació tributària núm.
2180000135, per un import de 122,63 euros.
3.6.- Expedient 1977/2020. Quedar assabentats de la comunicació amb reg.
d’entrada núm. 1561, de l’interessat amb DNI. 39....01S, i aprovar la liquidació
tributària núm. 2177000015 per un import de 127,63 euros.
3.7.- Expedient 1704/2021. Atorgar la llicència urbanística núm. EOG 2021_1704
a NEDGIA CATALUNYA SA i aprovar la liquidació tributària núm. 2180000134,
per un import de 122,63 euros.
3.8.- Expedient 2177/2021. Aprovar la contractació de serveis de disseny gràfic
per al projecte «Fet a Navàs», per import de 2.299,00 € a F.C.J NF 46....40F.
3.9.- Expedient 2174/2021. Aprovar la contractació del servei de recobriment de
la pista del Pavelló per a les festes de Nadal 2021, per import de 6.534,00 euros,
a l’empresa RJ SERVEIS.

3.11.- Expedient 2117/2021. Aprovar la contractació de quatre tallers de Nadal
pel dia 18 de desembre a la Fira del Regal de Nadal, per import de 1.337,05
euros, a l’empresa SHOW FACTORY PRODUCCIONS, SL.
3.12.- Expedient 2113/2021. Aprovar la contractació del subministrament de
bancs i tanques per a la via pública, per import de 6.573,08 euros, a l’empresa
BENITO URBAN, SLU.
3.13.- Expedient 2102/2021. Aprovar la contractació de treballs de pintura a
l’Escola de Música, per import de 7.235,80 euros, a J. D. P. NIF 39....47X.
3.14.- Expedient 2100/2021. Aprovar la contractació de serveis per a la
coordinació del Festival Test 2021, per import de 2.057,00 euros, a La Portadora
d’Art, SCP.
3.15.- Expedient 2161/2021. Aprovar el conveni específic de col·laboració per tal
de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes de
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3.10.- Expedient 2176/2021. Aprovar la contractació del subministrament de
material de natació per l’EIX, per import de 3.102,79 euros, a l’empresa
RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, SL.

l'alumna de l'Escola Diocesana de Navàs, Sra. L. V. J., amb DNI núm. 20....77Z,
a formalitzar entre l’Escola, l'esmentada alumna i l'Ajuntament de Navàs.
3.16.- Expedient 2160/2021. Aprovar el conveni específic de col·laboració per tal
de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes de
l'alumna de l'Escola Diocesana de Navàs, Sra. J. P. G., amb DNI núm. 39....62G,
a formalitzar entre l’Escola, l'esmentada alumna i l'Ajuntament de Navàs.
3.17.- Expedient 2159/2021. Aprovar el conveni específic de col·laboració per tal
de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes de
l'alumna de l'Escola Diocesana de Navàs, Sra. J. M. V., amb DNI núm. 20....59B,
a formalitzar entre l’Escola, l'esmentada alumna i l'Ajuntament de Navàs.
3.18.- Expedient 2162/2021. Aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la concessió de
subvencions pel transport escolar per a infants del món rural i/o per la realització
d’estudis secundaris postobligatoris (en centres públics adscrits), curs 20212022.
3.19.- Expedient 1870/2020. Aprovar ajut econòmic segons informe de la
treballadora social d’aquest Ajuntament, per import de 1.165,00 euros, al/la
interessat/da 39....33B.
3.20.- Expedient 2072/2021. Atorgar ajut econòmic segons informe de la
treballadora social d’aquest ajuntament, per import de 374,81 euros al/la
interessada 20....07M.

3.22.- Expedient 212/2021. Aprovar el padró fiscal per la prestació del servei de
d’Ajuda a Domicili corresponent al mes d’agost de 2021.
3.23.- Expedient 1034/2021. Reconèixer el dret a la devolució d’ingressos
indeguts per un import de 3.286,00 euros, a la Sra. E. M. E.
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes
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3.21.- Expedient 2115/2021. APROVAR el padró fiscal de la taxa per la prestació
dels serveis assistencials a la Residència d’Avis corresponent al mes de
desembre del 2021 d’un total de 61 residents.

