JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 16 DE GENER DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

1/2017
16 de Gener de 2017
9:30 hores
11:30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sr. Ramón Brull Melich
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sra .Lluïsa Esmel Cardona
Sr. Elíes Bonet Cervera

Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS:
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es dona lectura a les actes de 14 i 29 de desembre que són aprovades.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi varen haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, referent
al Procediment Abreujat 517/2016, de Na M.I.M.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
No n’hi varen haver
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
No n’hi varen haver.
06.-Expedients llicències d’activitat.
No n’hi varen haver.
07.- Expedients de Contractació.
No n’hi varen haver.
08.- Informes de l’Alcaldia.
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L’Alcalde posà en coneixement que al proper Ple es portaria l’aprovació de la rebaixa
en la Taxa per l’habitatge d’ús turístic, així com la taxa per la concurrència als
procediments de selecció de personal.
També va informar que dintre del programa de les 7 comarques ens assignarien un
peó, que el podríem utilitzar per a la col·locació de senyals indicatives de camins.
Afegeix que aquests indicadors ja es van adquirir fa anys i que tenim els plànols que
ens marquen el lloc on van.
09.-Proposicions urgents.
Referent al pagament dels 94.556,37 Euros, que JORFE INSTAL·LACIONS S.L amb
CIF B25217126, té que pagar a l’ajuntament de Camarles en virtut de sentència núm.
234/2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona;
Vistes les opcions que el Sr. Jordi Pifarré Rovira amb DNI 40866265A, com
administrador solidari de la mercantil abans esmentada, va proposar a l’ajuntament
per correu electrònic de data 5 d’octubre de 2016;
La Junta de Govern Local acorda el següent:
Primer.- Jorfe Instal·lacions S.L deurà fer un primer pagament, equivalent al 50 per 100
del deute total dictat per Sentència, es a dir 47.278,19 Euros, abans del 13 de juny de
2017.
Segon.- L’altre 50 per 100 restant, es a dir 47.278,18 Euros, es deurà abonar en
quotes de 1.969, 92 Euros , cada dia 30 de mes al compte municipal següent:
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ES 81 2100 0367 2402 0001 6388,
Tercer.- L’última quota de 1.970,02 Euros, s’abonarà abans del dia 13 de juny del any
2019 que es quan finalitzarà l’actual legislatura municipal, devent així restar el deute
totalment cancel·lat.
Quart.-- Donar trasllat d’aquest acord a la Mercantil Jorfe Instal·lacions S.L, per al seu
coneixement i efectes
10.-Torn obert de paraules
La regidora Sra Zaragoza, va comentar la necessitat d’adquirir 200 cadires, per al
Casal, amb un cost aproximat de uns dos mil euros. Partida a incloure al proper
pressupost municipal
No havent altres assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent les
11:30 hores del mateix dia, del contingut de la qual estenc la present acta i dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

La Secretaria

Ramón Brull Melich

Teresa Roca Castell

2

