Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 30 de març de 2016.
A les vint hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió ordinària.
Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Georgina Pascual Gonzalez
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rue
Sra. Núria Mirada Palau

( CiU )
( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC – CP )
( PSC - CP )
( PSC – CP )
( PSC - CP )

La regidora Sra. Sara Millàs, s’incorpora a la sessió a l’inici del debat del segon punt de
l’ordre del dia i fins el final de la sessió.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de 24 de febrer de
2016, segons preveu l'art. 82.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta si algun membre de la Corporació té alguna
observació que fer en relació al redactat de la mateixa.
Atès que no se’n formula cap, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors de la
Corporació presents a la sessió, que són deu.
2. Informes d’alcaldia.
2.1. Informació de la relació de factures al ple.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un
criteri de transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als
veïns i veïnes d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es
donarà compte, específicament, dels decrets d’alcaldia que s’hagin dictat i que es
refereixin a l’aprovació de factures.
Tanmateix, es donarà trasllat, a tots els regidors del detall concret de les factures que
siguin aprovades per cadascun d’aquets decrets.
Així doncs, la Sra. alcaldessa, manifesta que – fins a la data – i en matèria d’aprovació
de factures s’han dictat els decrets següents:



Decret 50/20165, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 2, per un import
total de 65.444, 91 €.

Respecte de la relació de factures esmentada el regidor Sr. Sebastià Ribes, demana
informació sobre la factura núm. 321/16, de 8 de febrer, presentada per GUASCH,
relativa a l’adquisició d’una senyera per import de 123, 70 €.
En relació a aquesta consulta el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré comenta que es correspon
a l’adquisició de dues senyeres destinades al balcó de la Casa de la Vila, per substituir
l’actual que està feta malvé en quant al color, per la climatología. El regidor comenta
que, no obstant això, es cert que encara no s’ha canviat la senyera existent, la qual cosa
es farà en breu.
Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquest decret.
2.2. Informació de les retribucions dels membres de l’equip de govern i assistències.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un
criteri de transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als
veïns i veïnes d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es
donarà compte, específicament, de les retribucions percebudes pels membres de l’equip
de govern arran de la gestió municipal i en els termes establerts en el cartipàs municipal.
En aquest sentit es fa constar que, les retribucions brutes que es corresponent al mes de
gener de 2016 són les següents:

Nom
Ma. Lluisa Prat
Josep Ma. Gras
Ma. Carme Lladós
Josep M. Mateu
Josep M. Pifarré
Georgina Pascual

gen-16
0,00
483,00
441,00
357,00
462,00
189,00
1.932,00

Tots els regidors presents a la sessió resten assabentats del contingut d’aquesta
informació.
2.3. Informació sobre actuacions municipals.
ENSENYAMENT
LLAR D’INFANTS
Donat que l’ increment de població del municipi en els darrers anys, configurat
principalment per parelles joves, ha comportat un augment en la natalitat i
conseqüentment amb el nombre d’infants que volen accedir a la Llar d’infants, aquesta
Corporació considera necessari ampliar aquest servei.
Amb aquest intenció, s’ha mantingut una reunió amb el Cap del Servei Territorial
d’Ensenyament a Lleida i estem pendents de que es manifestin envers l’aprovació de la
proposta tècnica d’ampliació presentada per aquest Ajuntament i redactada per

l’arquitecte municipal. En aquest sentit la Sra. Alcaldessa estima que, per part del
Departarment, no hi haurà inconvenient al projecte d’ampliació dela Llar sempre que,
tècnicament, compleixi amb els requisits legals, ja que es tractaria d’una inversión a
assumir – íntegrament - per l’Ajuntament.
La Sra. Alcaldessa comenta també que es va aprofitar aquesta reunió amb el Cap dels
Serveis Territorials d’Ensenyament, per tractar de la situació de l’Escola Mare de Déu
del Carme. En aquest sentit indica que, des dels SSTT, són conscients de la situació al
nostre municipi en què, per raó de la natalitat i els nous empadronaments de famílies
amb nens petits, es segueix una tendencia que no es l’habitual de tancament de línies,
sino de necessitat de més espais. Així, actualment, les incorporacions de P3 impliquen
dues línies i, en canvi, els alumnes que deixen el centre, únicament suposen una línia.
Per això, doncs, hi ha una descompensació i es necessiten nous espais.
Des dels SSTT, explica la Sra. Alcaldessa, plantejaven nous mòduls prefabricats però
això no resulta adequat, des de l’Ajuntament ni des de la direcció del Centre, ja que es
perd molt espai de pista.
Per aquest motiu, doncs, el tema està en estudi per part del Departament per veure quina
pot ser la millor solució.
La Sra. Alcaldessa comenta que, tan bon punt disposin de més informació sobre aquests
dos assumptes, aquesta será traslladada als regidors per al seu coneixement.
CULTURA
El passat dia 19 de març, va tenir lloc un tast de vins “Costers del Segre” a l’Alberg
del Pelegrí, a càrrec del Sr. Enric Ribera Gabandé, periodista gastronòmic. L’acte va
tenir molta acceptació i vam comptar amb 29 persones inscrites.
L’Ajuntament, participa en els actes de la Setmana Cultural, que cada any porta a terme
l’Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons, amb l’organització d’una Xerrada
gastronòmica a càrrec del Sr. David Molina, guanyador del concurs “Deja un sitio para
el postre” de Cuatro TV i millor pastisser Amateur d’Espanya 2014.
El passat dia 11 de març, es va fer el lliurament dels Premis Epistolae. Aquest any com
a novetat es va crear un accèssit dedicat a la guanyadora del primer concurs Epistolae,
Sra. Lola Mirada Dalmases, que va morir de manera inesperada al poc temps de rebre
el premi.
El guanyador d’aquest accèssit va ser el Sr. José Luis Martin-Retortillo Baquer , que va
rebre el premi de mans del germà de la Sra. Mirada Dalmases.
El guanyador del primer premi Epistolae 2016, va ser el Sr. Jordi Ortiz Casa, que va
agrair a l’Ajuntament la celebració de concursos literaris d’aquest estil.
Els imports dels premis lliurats han estat de 600 € per al primer premi i 400 € per a
l’accèssit.
Properament es convocarà el concurs de fotografia de la Festa Major, que aquest any
tindrà com a temàtica “L’esport a Alcoletge”
L’Ajuntament ha signat conveni d’adhesió al Segrià Corals 2016, organitzat pel Consell
Comarcal del Segrià, amb l’interès que durant el mes d’octubre puguem gaudir de
concerts de les diferents Corals de les nostres terres.

Continua els preparatius pel BUUF i, entre els diferents actes s’ha convocat un concurs
per engalanar façanes, balcons i finestres de les cases d’Alcoletge. Des de
l’Ajuntament animen a totes les veïnes i veïns a que hi participin. Ompliu els nostres
carrers de fantasia i gaudiu de la festa.
Està en termini per presentar propostes al concurs convocat per la Portada del programa
de la Festa Major.
A part d’aixó la Sra. Ma. Carme Llados, a indicació de la Sra. Alcaldessa, explica que
també hi ha altres temes en què s’està treballant com ara les vesprades teatrals o les
sardanes a l’estiu, pendents de tancament de dates i hores.
S’informarà als regidors de totes les novetats en aquests temes.
OBRES I URBANISME
Obres de millora del Cementiri.
Estant totalment acabades les obres de millora del Cementiri Municipal, que han permès
la rehabilitació del cobert i del foc crematori. També s’ha fet el tros de vorera que
mancava per unir tot el perímetre del recinte . Les obres han suposat un import de
14.766 euros, segons l’adjudicació feta a l’empresa Ruiz Lind, i també es va aprofitar
per reparar alguns desperfectes a la teulada i altres per import de 498.52 euros.
També s’ha fet obres per millorar la portada d’aigua al Cementiri, fent una nova
canalització que discorre pel marge esquerra del camí d’accés de vianants. El cost
d’aquest obra inclosa la indemnització per expropiació del terreny ha estat de 4.241,45
euros.
Habilitació de pàrquing al carrer Ntra. Sra. del Carme
Una vegada acabades les obres de condicionament del pàrquing habilitat per
l’Ajuntament al carrer Ntra. Sra. del Carme, aquest actualment ja es troba obert a l’ús
públic .
Els treballs de condicionament del terreny, il·luminació i senyalització del pàrquing,
ha comportat una despesa de 6.591,92 euros, que ha estat suportada amb càrrec a la
partida 459.609.00 d’inversions del pressupost municipal del 2016.
Convocatòria FEDER
Davant la convocatòria del FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 al
qual només hi poden accedir els municipis de més de 20.000 habitants, la Diputació de
Lleida juntament amb el Consell Comarcal, han optat per gestionar obres
supramunicipals que siguin d’interès i necessàries per als municipis de la província.
L’Ajuntament d’Alcoletge, donat que les línies subvencionables en aquesta actuació
prioritzen, la conservació i protecció del medi ambient i promoure l’eficiència dels
recursos energètics, ha demanat la inclusió en aquest projecte de l’obra “execució de
canvis d’enllumenat públic i aïllaments d’equipaments municipals.”
Il·luminació dels carrers amb motiu del Nadal
Aquest Nadal passat, l’Ajuntament va voler recuperar la tradició d’il·luminar els
carrers principals del municipi i va optar pel sistema de lloguer de llums. L’empresa que

li va fer la millor oferta va ser Lloguer Instal·lacions S. Garralon, i el cost de l’actuació
ha ser de 1.816,73 euros.
En relació a aquest tema el Sr. Xavier Iglesias demana informació sobre els dies en què
van estar en funcionament aquests llums.
Els regidors de l’equip de govern responen que entorn a tres setmanes.
El Sr. Iglesias estima que, en tal cas, el cost diari de la il·luminació nadalenca és
significatiu.
El Sr. Pifarré considera, però, que el cost es correcte i, juntament, amb el Sr. Mateu,
comenten que, tal i com ja es va comentar, no hi havia temps per arranjar els llums
disponibles ni tampoc per comprar-ne de nous i, per això, l’opció que es va considerar
més adequada fou la de llogar-los.
El Sr. Iglesias demana el cost de comprar aquests llums, a la qual cosa el Sr. Pifarré
indica que ho desconeixen amb exactitud. El Sr. Iglesias es sorpren d’aquesta
informació ja que, precisament, un dels arguments de l’equip de govern per llogar i no
comprar fou que el cost de compra era molt elevat i en canvi ara es diu que desconeixen
quin era aquest cost.
El Sr. Mateu intervé per indicar que, de la informació que van estar valorant,
efectivament el cost de compra era molt elevat i, a més, no hi havia temps material per
fer-ho i que l’opció més adequada era la de llogar aquests equips.
La Sra. Alcaldessa i la Sra. Georgina Pascual comenten que es molt habitual que els
municipis lloguin aquests equips, en lloc de comprar-los i que, a més, en prendre
aquesta decisió es va considerar els de l’empresa que oferia costos més baixos en
general, els equips també més econòmics i els que implicaven us de leds, que també és
el més econòmic en quant a despeses de subministrament elèctric.
El Sr. Gras i la Sra. Lladós també intervenen per comentar que, les llums de què
disposava l’Ajuntament no funcionaven i no es podien arranjar a temps i que, en
definitiva, si haguessin tingut un manteniment adequat, potser haurien pogut funcionar i
no hauria estat necessari el lloguer de nous equips.
El Sr. Gras manifesta que, per aquest any 2016, amb més temps, es valorarà quina pot
ser la millor opció, partint de la idea d’il·luminar el poble i, fins i tot, ampliar les zones
il·luminades aquest any, durant les festes de Nadal.
El Sr. Iglesias manifesta que, sense entrar en altres discusions, personalment ja li sembla
correcte si es vol il·luminar els carrers però estima que el cost del lloguer es car, d’acord
amb les dades aportades per l’Ajuntament i que cal valorar totes les opcions.
La Sra. Alcaldessa comenta que això pot ser molt relatiu en funció del criteri de
comparació i, en tot cas, es reafirma en les manifestacions dels regidors de l’equip de
govern i de valorar totes les possibilitats per a la propera campanya, per tal des disposar
d’una il·luminació adequada al menor cost possible.
CONCURS PER L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Bar-quiosc del Tossal dels Morts
S’ha convocat concurs per optar a la contractació del servei d’explotació del bar-quiosc
del Tossal dels Morts, de propietat municipal.
S’ha fet publicitat del mateix als efectes que se n’assabenti el major nombre de persones
possibles. El termini de presentació d’ofertes es va acabar ahir dia 29 de març.
L’explotació està prevista que sigui mitjançant concessió on l’empresari gestionarà el
servei al seu propi risc i ventura. S’ha fixat un cànon anual de 90 euros.
En aquest sentit la Sra. Alcaldessa informa que s’ha presentat una única oferta si bé es
incomplerta. Per això, explica, s’ha requerit a l’interessat per tal que aporti, en un
termini de 3 dies, tota la documentació necessària, d’acord amb el plec. En cas contrari,
se’l considerarà desistit de la petició formulda.
Així doncs cal esperar aquest termini i, si no s’aporta la documentació, es consideraría
desert el procediment i es podría acudir a una adjudicació directa.
La Sra. Alcaldessa comenta, també, que el dia 5 d’abril, a les 13 hores, en acte públic a
la Sala d’Actes de l’Ajuntament, està convocada la reunió de la Mesa per obrir el sobre
B, relatiu a l’oferta económica.
Per aquest motiu la Sra. Alcaldessa convida els regidors de l’oposició a què hi
assisteixen, si així ho consideren oportú i, en definitiva, espera que hi hagi algú que
compleixi totes les condicions per gestionar aquest espai.
El regidor Sr. Carvajal comenta que, potser seria interessant millorar l’espai dotant-lo
d’elements que ho facin més atractiu i adequat per la seva explotació, com ara l’ús de
tendals que protegeixin la zona de bancs en casos de pluja o vent, com es fa en altres
establiments.
El Sr. Carvajal també pregunta els imports que ha d’assumir el concessionari, a la qual
cosa l’alcaldessa comenta que cal abonar un cànon anual mínim de 90 € i, a més, asumir
les despeses de subministrament elèctric durant el període en què estigui en
funcionament la instal·lació que, en principi, s’estableix per un període de 6 mesos,
llevat que el licitador en proposi un de major.
En relació al tema de mobiliari i equipament, el regidor Sr. Josep Ma. Gras indica que
l’Ajuntament ja està en disposició de millorar aquest tema però es volia esperar a
determinar si hi havia algú interessat en la gestió d’aquest bar-quiosc, per evitar fer una
despesa innecessària.
En qualsevol cas, comenta el regidor, qualsevol cosa que s’hi instal·li hauria de
respectar l’estètica de la zona.
El Sr. Carvajal estima que hi ha elements que es poden instal·lar garantitzant que es
mantingui aquesta estètica.
El Sr. Gras recorda que, fins i tot, a l’anterior concessionari se li va proposar aquestes
millores abans que optés per deixar la concessió, sense èxit.

3. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. la Sra. alcaldessa dóna compte al ple dels
decrets dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
*Decret 28/2016, pel qual s’acorda el pagament a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme
de la quantitat de 9.067, 68 €, en concepte de liquidació de la subvenció destinada a l’adquisició
de llibres de text i altre material didàctic.
*Decret 29/2016, pel qual s’acorda el pagament a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme
de la quantitat de 2.600 €, en concepte de ajut per a la neteja del menjador escolar corresponent
als mesos de setembre a desembre de 2015.
*Decret 30/2016, pel qual s’atorga llicència de gual a M.P.G. pel garatge del c/ Miralbó, 57.
*Decret 31/2016, pel qual s’accepta la cessió gratuïta i sense condició a favor de l’Ajuntament
d’Alcoletge, proposada per G.P.S. en relació al nínxol núm. 35 del cementiri municipal.
*Decret 32/2016, pel qual s’aprova el padró fiscal relatiu a la taxa per entrada de vehicles
(guals) corresponent a 2016 i s’estableix el seu calendari de cobrança.
*Decret 33/2016, pel qual s’aprova inicialment el projecte d’execució de la consolidació del
“Tossal de l’Agustinet” redactat pels SSTT de la Diputació de Lleida, amb un import de
149.904, 40 € (Iva inclòs),
*Decret 34/2016, pel qual s’autoritza el canvi de titularitat de la llicència d’activitat 3/2013,
activitat ramadera d’engreix de pollastres, situada al Polígon 7, Parcel·la 7.
*Decret 35/2016, pel qual s’acorda el pagament a favor d’Associació Free Time Grup Recreatiu
de Lleure d’Alcoletge, d’un import de 704, 72 € en concepte de Casal d’Estiu i Nadal 2015,
Festa de Fi de Curs i Taller de Festa Major Setembre 2015.
*Decret 36/2016, pel qual s’atorga a favor de M.I.R. llicència per obres d’enjardinament de
zona comunitària al c/ Ausiàs March 4-12.
*Decret 37/2016, pel qual s’atorga reserva d’estacionament de 8 a 20 hores a A.R.B. pel local
situat al c/ Lleida, 2.
*Decret 38/2016, pel qual s’atorga diversos ajuts individuals per adquisició de llibres de text i
altre material didàctic a favor de N.C.M. i N.M.G per import de 90 € cadascun.
*Decret 39/2016, pel qual s’aprova la factura 3, de 25 de febrer de 2016, presentada per Samuel
Ruiz Lind amb motiu de l’execució de les obres de rehabilitació de coberta del magatzem,
vorera i foc crematori del cementiri, per import de 8.734, 26 €.
*Decret 40/2016, pel qual s’aprova el pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019 i se
n’acorda el trasllat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
*Decret 41/2016, pel qual s’atorga a favor d’E.LL.C. llicència per ampliació de portalada en
edifici del c/ Major, 45.
*Decret 42/2016, pel qual s’atorga a favor de N.P.T. llicència per pintar façana principal i
lateral d’habitatge del c/ Major, 31.

*Decret 43/2016, pel qual s’atorga a favor de N.P.T. subvenció per pintar façana principal i
lateral de l’habitatge del c/ Major, 31 per import de 400 €.
*Decret 44/2016, pel qual s’acorda donar per cancel·lada la relació contractual entre
l’Ajuntament i COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A. per l’obra d’urbanització del c/ Ausiàs
March i treballs elèctrics complementaris d’Alcoletge i s’acorda la devolució de l’aval per
import de 8.863, 94 €.
*Decret 45/2016, pel qual s’atorga a favor de R.I.C.C. llicència per instal·lar tanca metàl·lica al
c/ Ntra. Sra. del Carme, 60.
*Decret 46/2016, pel qual s’acorda presentar al Consorci AOC sol·licitud d’alta al Registre
Unificat (modalitat alta registre Diputació).
*Decret 47/2016, pel qual s’acorda el pagament a l’Associació Esportiva de la quantitat de 300
€, en concepte d’ajut per a l’adquisició de premis pel concurs de disfresses de la Festa del
Carnestoltes 2016.
*Decret 48/2016, pel qual s’acorda el pagament a l’Associació Cultural i Recreativa Els
Timons de la quantitat de 1.339, 17, en concepte de costos de l’organització de la Cavalcada de
Reis 2016.
*Decret 49/2016, pel qual s’aproven les bases reguladores del concurs de cartells per obtenir la
imatge gràfica de la Festa Major de Maig 2016.
*Decret 50/2016, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 2, per un import de 65.444, 91 €.
*Decret 51/2016, pel qual s’aprova la factura núm. 25, de 25 de febrer, presentada per
Constructora d’Alcoletge, S.C.C.L. amb motiu de les obres d’ampliació de la zona verda
(gespa) i condicionament de la piscina petita, per import de 16.439, 64 €, Iva inclòs.
*Decret 52/2016, pel qual s’aprova el plec de clàusules d’explotació que regeixen la concessió
del Bar-Quiosc al Tossal dels Morts i s’aprova l’expedient de contractació.
*Decret 53/2016, pel qual s’acorda una devolució per ingressos indeguts a favor de BOSCH
TOMAS, S.C.P. corresponent a la taxa per recollida d’escombraries 2014 i 2015.
*Decret 54/2016, pel qual s’acorda el pagament de l’import restant de l’ajut corresponent a la
temporada 2015-2015 a favor del Club Futbol Sala Alcoletge per import de 3.500 €.
*Decret 55/2016, pel qual es dona assabentat de l’activitat subjecta a comunicació sol·licitada
per A.R.B. per instal·lar granja fleca al c/ Lleida.
*Decret 56/2016, pel qual s’acorda la formalització d’una imposició a termini tipus fix per un
període de 6 mesos, a un tipus d’interès del 0,65%, per import de 300.000 €, amb l’entitat
BANTIERRA, Caja Rural de Aragon.
En relació a aquests decrets el regidor Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre el decret
56/2016, en què es formalitza una imposició a Bantierra, Caja Rural de Aragon. En aquest sentit
demana com és que, atenent al tarannà de l’equip de govern, han optat per formalitzar la
imposició amb una entitat que no es catalana.
El Sr. Pifarré manifesta que l’important, en aquest cas, es la millor gestió dels diners i dels
excedents de tresoreria i que, si bé es va demanar informació a totes les entitats que operen al
municipi (Banc de Santander i La Caixa) a més d’altres entitats com el Sabadell o el BBVA

aquestes o no oferien cap opció, com el Banc de Santander, o els tipus d’interès que proposaven
eren molt menors, oscil·lant entre el 0, 30%, el 0, 35% o el 20%, respectivament. Per tant, la
diferència es important i, per això queda justificada la imposició formalitzada.
Fets aquests aclariments, els regidors resten assabentats del contingut d’aquests decrets.
9. Precs i preguntes.
El regidor Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre quan es podrà disposar de nou de la Sala
Batec, actualment ocupada per l’arxiu provisional que s’està actualitzant.
El Sr. Josep Ma. Pifarré indica que, en principi, està previst que la sala quedi lliure els mesos de
juliol – agost, amb motiu de la celebració de la Mare de Déu del Carme, ja que els Timons
necessiten aquesta sala per la celebració de la festa i, a més, es pugui utilitzar per altres actes
organitzats per l’Ajuntament.
La idea, comenta el regidor, es que determinats arxius ja es puguin traslladar definitivament als
mòduls nous i així deixar lliure la sala. No obstant això no es pot assegurar, a dia d’avui.
La Sra. alcaldessa comenta que són conscients que la gestió de l’arxiu està essent molt més lenta
del que es preveia. Així, inicialment, i com sigui que fins a l’any 1991 la documentació estava
correctament arxivada, la previsió era que es treballés amb la documentació posterior a aquest
any i que, per tant, aquesta tasca durés entorn a uns sis mesos. No obstant això, la persona que
està treballant en el tema ha començat des del principi, aplicant una nova metologia i fent-ho
d’una forma molt meticulosa. Això suposa, doncs, esmerçar més temps del previst inicialment.
En aquest sentit, la Sra. alcaldessa, comenta que estan valorant opcions com la de disposar de
personal en pràctiques, procedents de cicles formatius o formació ocupacional, per tal de què
ajudin a l’arxivera en la feina de tipus més mecànic, a fi i efecte de què es pugui avançar en
aquests treballs el màxim possible.
El regidor Sr. Carvajal intervé per manifestar que ha tingut coneixement d’una queixa, adreçada
a l’Ajuntament, per veïns de cases unifamiliars pròximes a PICBER, amb motius de la
problemàtica de sorolls que darrerament genera aquesta empresa.
El regidor indica que, puntualment, l’empresa genera problemes d’olors i de pols. No obstant el
que si que es constata, com un problema reiterat, és el del soroll. En aquest sentit s’estima que
tota aquesta problemàtica pot venir derivada d’una ampliació de l’activitat que es va tramitar
darrerament.
El Sr. Carvajal manifesta que ell, personalment, ha constatat aquest soroll que esdevé
insuportable la qual cosa encara s’agreuxa més si es té en compte que, segons sembla, treballen
fins a les 2 o 3 de la matinada i a les 5 o les 6 tornen a començar. Per tant, insta els regidors
perquè ho comprovin, in situ, i es procedeixi a l’amidament dels decibels que produeix
l’empresa i valorar si es correcte o no.
Els veïns han comentat al regidor que han presentat aquesta queixa i que, en cas que
l’Ajuntament no adopti mesures a l’efecte, s’adreçaran a altres instàncies, com ara el Síndic de
Greuges.
El regidor Sr. Josep Ma. Gras intervé per tal de manifestar que, per la informació de què ell te
coneixement, els torns de treball de l’empresa han estat de 5 a 13 hores i de 13 a 22 hores. No
obstant desconeix si això s’ha modificat.

La Sra. alcaldessa i el Sr. Mateu comente que són coneixedors de la queixa presentada i que, a
hores d’ara, estan comprovant tota la documentació relativa a la llicència d’activitat de què
disposa l’empresa i, en tot cas, es faran les comprovacions i amidaments necessaris per tal que
es doni compliment als requisits per exercir correctament l’activitat.
Finalment intervé el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré per fer un comentari en relació al BUUUF
2015 i demana al Sr. Xavier Iglesias, com a anterior gestor d’aquest projecte, que li aclareixi el
motiu pel qual s’ha reclamat el pagament d’una actuació de 2015, respecte de la qual la factura
no havia arribat a l’Ajuntament.
Es tracta d’una factura de 400 € més IVA, que es correspondria a l’actuació de Jean Philippe
Kikolas. Se’ns ha reclamat que aquest artista no ha cobrat però la factura no havia arribat a
l’Ajuntament i per això no s’havia pogut gestionar. El Sr. Pifarré comenta que, com que en un
ple anterior, el Sr. Iglesias va indicar – arran de l’existència de factures que també havien arribat
tard a l’Ajuntament – que les despeses del BUUUF ja estaven tancades, s’han quedat sorpresos
amb la presentació d’aquesta nova factura, que en principi es correspondria a una actuació de fa
més d’un any i sense que ningú hagi reclamat res fins el moment actual.
El Sr. Iglesias comenta que, de vegades quan es gestiona directament aquest tipus de projecte,
poden succeir aquestes coses. Comenta que el cost es menor però algunes factures poden quedar
traspaperades, com ha estat el cas, concretament, de tres factures vinculades al BUUUF de 2015
i que el tema, ara mateix, ja està tancat.
El Sr. Iglesias indica que aquesta darrera factura es correspon a una actuació realitzada i, per
tant, considera que s’ha de pagar i que ha estat en el moment de contactar amb aquest artista per
una nova actuació per al nou festival BUUUF 2016, que ha manifestat que no havia cobrat la
factura anterior.
El Sr. Pifarré i la Sra. alcaldessa, entenen que efectivament s’haurà de pagar però han comentat
el tema per aclarir la situació i que no s’havia pagat la factura perquè aquesta no hauria arribat
fins ara a l’Ajuntament.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint hores i
cinquanta minuts del dia trenta de març de dos mil setze, de la qual s’estén la present acta que,
un cop aprovada, serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany
per la Sra. alcaldessa i per mi, la secretària, que ho certifico.
L'alcaldessa,

La secretària,

