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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 16 DE DESEMBRE DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 12 
Dia: 16-12-2014 
Inici de la sessió: 20:30 hores   
Fi de la sessió: 20.45 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Venanci Pellicer i Perich  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia 16 de desembre de 2014, es reuneixen sota la Presidència del 
senyor Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar 
sessió número 12 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i 
senyores  més amunt esmentats. 
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Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 

1. Dictamen aprovació definitiva modificació ordenances fiscals exercici 2015 
 
2. Dictamen aprovació elecció jutge de pau titular i el seu substitut 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDEN ANCES FISCALS 
EXERCICIS 2015 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació del dia 15 d’octubre de 2014 es va aprovar 
provisionalment l’expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs municipals i de les ordenances reguladores dels preus públics d’aquest 
ajuntament que hauran de regir per a l’exercici 2015 i següents. 
 
L’esmentat expedient ha estat exposat al públic mitjançant anuncis al tauler d’edictes 
de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  del dia 28 d’octubre 
de 2014, durant el termini de 30 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci al BOPB. 
 
Durant el termini d’exposició al públic de l’acord provisional s’han presentat 
reclamacions per part de les següents persones: 
 
• Núria Ribalta Bosch, amb NIF: 36397644Y, de data 02/12/2014 amb número de 

registre 2014-1755-2. 
• Olivia Grané Chavez, amb NIF: 39349473S, de data 03/12/2014 amb número 

de registre 214-1763-1. 
 
Vist que les dues les al·legacions, demanen que es redueixi la tarifa dels habitatges 
desocupats de la taxa de recollida d’escombraries. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, article 17.3 i 4 relatiu al procediment d’aprovació 
definitiva de les ordenances fiscals 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya, article 52.2 f) que determina la competència del Ple. 
 
Informada la Comissió informativa Permanent en sessió de data 11 de desembre, 
aquest Alcalde eleva al Ple l’adopció del següents 
 



 

 3

ACORDS 
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Núria Ribalta Bosch, i la 
Sra. Olivia Grané Chavez en el tràmit d’informació pública de la modificació de les 
ordenances fiscals per l’exercici 2015 i com a conseqüència introduir una modificació a 
l’ordenança Fiscal núm. 4.5 de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres, en el següent sentit: 
 
Article 6 Quota tributària 
 
Tarifa habitatge desocupat: 39,55 € 
 
SEGON.-  APROVAR definitivament l’expedient de modificació de les ordenances 
fiscals per l’exercici 2015 . 
 
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació 
definitiva de les Ordenances Fiscals, així com el text de les modificacions de les 
ordenances que n’hagin tingut . 
 
QUART.- Establir que l’entrada en vigor de les Ordenances Fiscals esdevindran el dia 
1 de gener de 2015. 
 
Intervencions: 
 
La senyora Conxita padró d’ERC pregunta si aquesta bonificació és per tothom o 
només per qui ha presentat l’al·legació i si s’ha de demanar o és automàtic. 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que la bonificació és aplicable a tothom que tingui 
pisos buits, i que durant un període determinat que sol ser gener i febrer, el propeitari 
sol·licita la devolució per escrit a l’ajuntament . 
 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT, dels 7 membres presents dels 13 
que formen la Corporació. 
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR  I EL SEU 
SUBSTITUT 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que en data 12 d’agost de 2010 el senyor Antonio Manzano Izquierdo i la senyora 
Francisca del Sar Nemapuceno, van prendre possessió dels seus càrrecs de jutge pau 
titular i substitut respectivament, del municipi de Navarcles, i el seu nomenament 
finalitza als quatre anys. 

Atès que la Comissió de la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en la seva sessió del 8 juliol de 2014 instava als municipis, a iniciar els 
tràmits per a la proposta de nomenament del nous jutges de pau titular i substitut. 
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L’Ajuntament de Navarcles va iniciar els tràmits i va realitzar convocatòria pública 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 7 de juliol de 
2014 i edictes inserits en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, en el jutjat de Pau de 
Navarcles i en el Deganat dels Jutjats de Manresa, tal i com queda justificat a 
l’expedient. 

Es van presentar les candidatures dels senyors Josep M. Carrillo i Plana i Manel Ribes 
i Perez. 

El senyor Josep Mª Carrillo va presentar un escrit de renuncia a la plaça per la manca 
de consens en la seva elecció. 

I en la sessió del Ple de data 17-9-2014 la candidatura del senyor Manel Ribes i Perez 
no va obtenir el quòrum suficient, en aquesta mateixa sessió es va acordar obrir una 
nova convocatòria pública mitjançant un anunci al butlletí municipal, “agenda” del mes 
d’octubre. 

Durant aquesta nova convocatòria va presentar candidatura na Marina Vilà Casado, 
pels càrrecs de jutge de pau titular i jutge de pau substitut. 

Vista la urgència de procedir a l’elecció del jutge de pau i del seu substitut atès que els 
actuals ja han esgotat el termini de quatre anys pel qual van ser nomenats i vist que 
les persones que han presentat la seva candidatura, Josep M. Ribes i Perez i Marina 
Vilà i Casado, reuneixen tots els requisits assenyalats a l’article 1 del Reglament de 
jutges de Pau i no estan immersos en cap causa d’incapacitat per l’exercici del càrrec, 
de les que estableixen l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

Fonaments de dret 

Aquest Ajuntament ha complert els tràmits exigits  als articles 5, 6 i 7 del Reglament 
3/1995 de 7 de juny dels jutges de pau amb relació al que es disposa als articles 
101.2, 298.2, 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per tal de cobrir les vacants 
de jutge de pau titular i el seu substitut. 

D’acord amb l’article 6 d’aquest reglament correspon al Ple de l’Ajuntament l’elecció de 
jutge de pau i el seu substitut amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres. 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 11 de 
desembre de 2014 l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR l’elecció de jutge de pau titular i jutge substitut del 
municipi de Navarcles a les següents persones: 

 

Jutge de pau titular 

MANEL RIBES PEREZ 

DNI 39296262A 

Situació laboral: Jubilat 

Domicili:carrer Folch i Torres, 2 
Navarcles 

Jutgessa de pau substituta 

MARINA VILÀ CASADO 

DNI 39379522A 

Situació laboral: Atur 

Domicili:carrer Jaume I,14 Navarcles 
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SEGON.- DONAR TRASLLAT  d’aquest acord al Degà dels Jutges de Primera 
Instància de Manresa als efectes que ho elevin a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia per tal què es procedeixi al nomenament de les persones elegides 
a proposta del Ple de l’Ajuntament, en el càrrec de jutge de pau titular i jutgessa de 
pau substituta del municipi de Navarcles. 

 
Votació 
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT dels 7 membres assistents dels 
13 que formen la Corporació, assolint el quòrum de majoria absoluta.  
 
El senyor Alcalde desitja unes bones festes i bon any 2015 a tots els membres de la 
Corporació i al públic assistent. 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 20.45 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


