












 1r BUTLLETÍ SEMESTRAL INFORMATIU 



















 JUNY   -  DESEMBRE 2015 

En aquest butlletí de caràcter semestral es detallen les actuacions més importants 

dutes a terme per l’Ajuntament durant cada semestre, i els seus costos. Els motius 

d’iniciar aquesta nova eina informativa són d’una banda que sigui una de les formes 

per donar compliment al principi de transparència i bon govern que ha de regir en una 

administració pública i de l’altra aconseguir apropar més l’Ajuntament als veïns i 

veïnes d’Alcoletge. 





 FEM BANDA AL TOSSAL 

Al mes de juliol va actuar a l’Amfiteatre del Tossal dels Morts “l’ORCHESTRE 

D’HARMONIE VARILHES-FOIX”, dins del marc del 1r Festival Internacional de 

Bandes de Música de Lleida, amb un cost de 800 euros. 

  

 FESTA MARE DE DÉU DEL CARME 

Per la festivitat de la Mare de Déu del Carme es va contractar l’orquestra Banda 

Sonora, que ha suposat un cost per l’Ajuntament de 1.331 euros, en col·laboració amb 

l’entitat els Timons, organitzadora de la festa. 

  

 CAMINADA DE SANT JAUME 

Per a la celebració de la caminada anual de Sant Jaume, es va contractar l’actuació del 

Grup d’Amics de la Música Pixie & Dixie,  amb un cost per l’Ajuntament de 1.350 

euros. 

  

 FESTOSSAL 

Festa celebrada al Tossal dels Morts, organitzada juntament amb Alcoletge Jove,  que 

ha suposat a l’Ajuntament un cost total de 4.282,35 euros. 

  

 FESTES MAJORS 
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FESTES 

Un cop liquidades les despeses de les festes majors de 

Maig i Setembre de 2015, el cost total d’aquestes és de: 

- Festa Major de Maig: 32.110,22 euros.  

   

- Festa Major de Setembre: 26.305,35 euros. 

 

 







 SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 

  

L’Ajuntament es va adherir a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i va 

col·laborar en les activitats realitzades el 16 d’octubre a l’Escola Mare de Déu del 

Carme.  

L’equip de govern  agraeix la col·laboració del Club Ciclista i l’Associació de Dones 

en l’organització de la pedalada del 18 d’octubre. També agraeix l’aportació de la 

Cooperativa Agrícola d’Alcoletge, que va repartir gratuïtament pomes a tots els 

participants.  

La cursa  de la Setmana sostenible va comptar amb 87 ciclistes inscrits. 

 

 

 



 LLAR D’INFANTS 

Durant  les vacances d’estiu, a la llar d’infants es va aprofitar per dur a terme diverses 

tasques d’adaptació per a garantir les mesures de seguretat adients, amb unes depeses 

per import de 1.022,84 euros. 

També es va adquirir material divers amb la intenció d’anar renovant i millorant 

l’equipament de la Llar d’Infants, amb un cost total de 802,23 euros. 

Des de l’Ajuntament, s’han tramitat ajuts de menjador per a les  famílies amb el perfil 

indicat en les bases de la convocatòria oberta pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 
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ESPORTS 

ENSENYAMENT 



 HORARI LLAR D’INFANTS 

L’Ajuntament a final de curs va passar als pares d’alumnes de la Llar d’Infants una 

enquesta per saber la seva opinió sobre el curs escolar a la Llar d’Infants (necessitats, 

etc). 

Valorades les propostes dels pares, l’Ajuntament ha considerat convenient modificar 

els horaris de la Llar d’Infants per tal d’unificar i adaptar horaris amb el Col·legi Mare 

de Déu del Carme d’Alcoletge. 

 

 COL·LEGI PÚBLIC MARE DE DÉU DEL CARME 

Durant les vacances d’estiu s’han realitzat les següents actuacions al col·legi: 

 

 

 

 

 

 

Total despesa d’inversió en el col·legi  17.451,49 euros 

 

  SUBVENCIÓ LLIBRES AMPA 

S’ha atorgat un ajut a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Escola Mare 

de Déu del Carme d’Alcoletge, per import de 19.067,68 euros, per a l’adquisició i 

posada a disposició dels seus associats dels llibres del curs escolar 2015-2016. El 

sistema d’ajut ha estat de forma directa a dita associació, aconseguint una gestió 

administrativa més àgil i eficaç pels pares i mares, amb el corresponent estalvi de 

tràmits burocràtics per aquests. 

 

 



- Obres d’adaptació de dues aules en una, d’acord 

amb les necessitats del nou curs escolar, per  un 

import de 5.179,00 euros. 

- Reparació de les portes d’accés al recinte de la 

pista i al col·legi,  amb un cost de 1.161,60 euros. 

- Personal de la corporació s’ha encarregat del pintat 

de  les aules i tanques del col·legi. El cost de la 

pintura ha estat de 2.025,47 euros. 

- Col·locació d’arrambador de fusta a les dues 

aules de P3,  aula de 2n B  i passadís de P4, i 

col·locació de vinils en alguns vidres de despatxos 

per a privacitat en el seu ús, per import total de 

9.085, 42 euros. 

 



 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

En contacte amb l’Institut Caparella, institut assignat al nostre municipi per la 

realització de l’ensenyament secundari, des de les Àrees d’Ensenyament i Cultura de 

l’Ajuntament d’Alcoletge, es va considerar oportú adquirir diversos exemplars dels 

llibres de lectura obligatòria per als alumnes d’ESO i Batxillerat, que encomana 

l’institut als escolars, amb l’objectiu de facilitar a aquests la seva lectura, amb un cost 

de 910,32 euros. 

 

 

 

 CONCURS DE PINTURA RÀPIDA  

  



 CURS DE CATALÀ 

S’ha signat un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per la 

realització d’un curs de català nivell C2.  El curs es va iniciar el mes d’octubre i 

compta amb 30 inscrits.  Els curs està subvencionat pel  Departament de Benestar 

Social - Direcció General de Joventut - de la Generalitat de Catalunya, anomenat Pla 

Local de Joventut. El cost ha estat de 5.000 euros. 



 CURS MONITOR DE LLEURE 

El mes de novembre es va iniciar el curs de Monitors de Lleure, que compta amb 12 

inscrits. El curs es duu  a terme al Centre d’Interpretació de la Guerra Civil “Ermengol 

Piró” - Edifici Forn de Dalt, amb un cost total de 3.000 euros. 
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CULTURA I TURISME 

Es va organitzar la primera edició del Concurs de 

Pintura Ràpida d’Alcoletge en el marc dels actes de la 

Festa Major de Setembre, amb 17 pintors participants. 

El cost d’aquesta activitat ha estat de 1.500 euros. 

 



 III CERTAMEN LITERARI DE CARTES EPISTOLAE 

L’Ajuntament d’Alcoletge i el Centre d’Interpretació de la Guerra Civil “Ermengol 

Piró” van convocar la tercera edició del Certamen Literari de Cartes Epistolae 

sobre la Guerra Civil Espanyola. El veredicte es farà públic durant el mes de febrer 

de 2016. 



 ALBERG DEL PELEGRÍ 

Durant l’any 2015, l’Alberg del Pelegrí d’Alcoletge ha acollit 65 pelegrins 

procedents de països com ara França, Portugal, Alemanya, Polònia, entre altres. 

Des de l’Ajuntament s’estan estudiant les mesures oportunes per tal d’incrementar el 

nombre d’usuaris. 



 CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA GUERRA CIVIL 

Durant l’any 2015, 1.100 persones han visitat el Centre d’Interpretació de la 

Guerra Civil “Ermengol Piró” i el Tossal dels Morts. 

L’Ajuntament està estudiant nous projectes per millorar aquestes dades. 



 FIRA DE SEGONA MÀ 

El diumenge dia 25 d’octubre de 2015, es va celebrar a l’Avinguda Generalitat, la IV 

edició de la Fira de Segona Mà i d’Intercanvi d’Alcoletge “Tot s’hi val”, i va 

comptar amb 27 parades participants.  

  

 CONCURS DE FAÇANES IL·LUMINA EL NADAL 
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S’ha organitzat la primera edició del Concurs de 

Façanes Il·lumina el Nadal, que ha comptat amb 52 

participants. Als tres primers classificats, segons la 

valoració atorgada pel jurat, format per diferents 

membres de les associacions i entitats del municipi, 

l’Ajuntament els va obsequiar amb una panera per uns 

imports de 120, 80, i 40 euros respectivament. A la resta 

de participants se’ls va obsequiar amb una planta de 

Nadal. 

 



  

 AMPLIACIÓ RECINTE PISCINES MUNICIPALS 

S’ha aprovat definitivament el projecte d’ampliació de la zona verda de les piscines 

i condicionament de la piscina petita, redactat per l’arquitecte municipal, Lluís 

Castelló amb un pressupost d’execució per contracta de 56.562,67 euros IVA inclòs. 

Les obres s’han adjudicat a l’empresa CONSTRUCTORA D’ALCOLETGE SCCL 

per un import de 49.775,14 euros, la qual cosa suposa una baixa del 12%. 

 

  OBRES I PORTADA D’AIGUA AL CEMENTIRI MUNICIPAL 

S’ha fet una nova canonada que es situa al marge del camí d’accés al cementiri, ja 

que l’existent havia quedat inutilitzada. L’obra ha estat executada conjuntament entre              

l’Ajuntament d’Alcoletge, que ha realitzat al seu càrrec la rasa, i l’empresa SOREA,  

que assumeix el cost de la canonada. 

També s’han realitzat treballs de pintat de les parets laterals i altres arranjaments i 

neteja. Amb motiu de la festivitat de Tot Sants s’ha posat pintura a disposició dels 

titulars de nínxols i creus. 

S’ha aprovat definitivament la memòria valorada sobre la Rehabilitació de la coberta 

d’un magatzem i d’una vorera exterior i foc crematori interior del cementiri per 

un import de 15.291,45 euros. 

S’ha adjudicat aquesta obra per un import de 14.766,00 euros a l’empresari 

SAMUEL RUIZ LIND, la qual cosa suposa una baixa del 3,44%. 

 

 BORSA DE NÍNXOLS 

 

 
 

 

7 

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 

S’ha fet arribar als titulars dels nínxols del 

cementiri, que presenten un mal estat de 

conservació, un escrit on se’ls demana que 

realitzin les actuacions de conservació i 

manteniment dels mateixos i alhora se’ls informa 

de la creació d’una borsa de compra venda de 

nínxols de segona mà, per si és del seu interès 

incloure’ls-hi.  

També poden optar per l’opció de cedir el nínxol a 

l’ajuntament per utilitzar-lo en casos de pobresa o 

necessitat.   

 



 PÀRQUING NOSTRA SENYORA  DEL CARME  NÚM. 54 

Cessió d’un solar a l’Ajuntament d’una parcel·la urbana situada a l’indicat carrer per 

a ús de pàrquing municipal gratuït, per a la millora de trànsit de vehicles i 

vianants. Per a aquesta cessió, l'Ajuntament pagarà 500 euros anuals al titular del 

solar. 

Per l’adequació del solar s’ha previst tractar el paviment amb grava i el marcatge de 

les places d’aparcament amb fustes d’exterior. Aquests treballs els realitzaran personal 

de la brigada municipal. El solar donarà cabuda a 19 places d’aparcament.  



 POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA FRANCESC MACIÀ 

Amb la finalitat de donar una solució viable a aquest projecte, s’han dut a terme 

reunions amb els diferents titulars de les finques d’aquest polígon, per tal de 

valorar-ne la continuïtat i avaluar els costos de l’execució de la urbanització. S’està 

mantenint reunions amb l’empresa UTE PAU FRANCESC MACIÀ, empresa 

adjudicatària de l’obra, amb la finalitat de negociar el cost de la indemnització en cas 

de negativa de la seva execució i la corresponent rescissió del contracte d’obra 

adjudicat. Durant el primer semestre de 2016, s'adoptarà la solució definitiva. 

  




 PERSONAL 

S’ha regularitzat la situació laboral de la tècnica d’educació infantil N.G.C., 

passant d’un contracte temporal a indefinit. 

Per cobrir la baixa d’una tècnica d’educació infantil, i després de valorar i 

entrevistar als diferents candidats que es van presentar a l’oferta de treball publicada 

per aquest Ajuntament, s’ha decidit contractar  per un termini de 10 mesos a  la Sra. 

M. M. A. 

S’ha regularitzat  la situació  laboral  del treballador de la brigada municipal, 

J.M. F.S., el qual passa a tenir un contracte indefinit. 

Una vegada realitzat el condicionament de l’arxiu municipal, s’ha contractat una 

tècnica arxivística, per tal de procedir a la catalogació de la documentació 

municipal. El  termini d’execució previst d’aquesta tasca és de 6 mesos, amb un cost 

aproximat de 8.500 euros. 
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ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL I COMUNICACIÓ 



 TELEFONIA MÒBIL  

L’Ajuntament ha reprès les negociacions amb l’empresa Movistar  per tal d’instal·lar 

una antena de telefonia mòbil al Tossal del Mirador del Segrià  i millorar la cobertura 

del municipi.  

Les obres es van iniciar en data 11 de gener de 2016 i tenen previst finalitzar durant el 

primer trimestre de 2016, sense suposar cap cost per a l’Ajuntament. 

 

 RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR-QUIOSC AL  

TOSSAL DELS MORTS 
 

El concessionari del servei de Bar-Quiosc al Tossal dels Morts va presentar un 

escrit davant aquest Ajuntament manifestant la voluntat de rescindir la concessió que 

tenia. 

L’Ajuntament, una vegada valorades les al·legacions presentades pel concessionari,  

acceptà la resolució de la concessió  abans del termini previst que finia el dia 2 de juny 

de 2016 i convocarà properament una nova oferta per l’adjudicació d’aquest servei. 

 

 REBAIXA IBI 2016 

L’Ajuntament d’Alcoletge ha optat perquè els veïns d’Alcoletge paguin un 10% 

menys d’IBI per a l’exercici 2016. S’ha respectat per part del consistori, l’eliminació 

per a l’exercici 2016, de l’increment del 10% de l’impost sobre bens immobles que va 

implantar el Govern Espanyol per als exercicis 2012-2013-2014-2015. Com a 

conseqüència d’aquesta rebaixa, els contribuents per aquest impost, pagaran durant 

l’exercici  2016 un 10% menys respecte a l’any anterior. Amb aquesta mesura el que 

es pretén es reduir la pressió fiscal dels ciutadans del municipi, reactivar l’economia, 

afavorir l’estalvi i la inversió. 

 

 SALDOS DELS COMPTES CORRENTS BANCARIS DE LA CORPORACIÓ 
 

Els saldos dels comptes corrents bancaris de la Corporació quan va entrar a 

governar el nou equip de govern (ERC-CIU), el 13 de juny de 2015, era de 

1.221.966,73 euros, segons l’arqueig de caixa facilitat per l'anterior govern. En data 

31 de desembre de 2015 és de 1.440.424,22 euros. 
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 WEB AJUNTAMENT 

L’Ajuntament s’ha adherit a la plataforma web per a municipis que la Diputació 

de Lleida ofereix de forma gratuïta. 

El format d’aquesta nova pàgina web és més àgil per als usuaris i presenta un detall 

informatiu de molta claredat. 

Aquesta nova pàgina web es pot consultar des de principis de gener de 2016. 

Pàgina web: www.alcoletge.cat 

 

  





 SERVEI  SEGURETAT  NOCTURN  

Durant els mesos d’agost i setembre, conseqüència de repetitius actes vandàlics, 

l’Ajuntament es va veure amb la necessitat urgent d’instaurar un servei de vigilància 

nocturna, que ha  suposat un cost total de 2.207,04 euros. 

 





 SUBVENCIONS ATORGADES DES DEL MES DE JUNY AL DESEMBRE  

DE 2015 

Direcció General de Joventut.  Pla Local de Joventut 2015.   

 L’import total del projecte del Pla  de Joventut  2015 era de 12.840,00 euros i 

ens han atorgat un ajut de 6.900,00 euros. 

 

Les actuacions  que s’han executat dins del projecte són: 

o Taller de Pallassos   

o Formació a diferents persones per a l’ús d’aparells desfibril·ladors   

o Formació teatral per a joves del municipi 

o Cursos de fotografia  

o Taller de recerca de feina 

o Suport activitats de l’Alcoletge Jove 
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SEGURETAT CIUTADANA 

SUBVENCIONS 

http://www.alcoletge.cat/


Institut d’Estudis Ilerdencs.  

 Activitats artístiques, literàries, musicals del Territori: Primer i segon 

premi del  “I Concurs de pintura ràpida d’Alcoletge” 

   Cost  total activitat:  1.500 euros.  Ajut atorgat:  1.000,00 euros  

 

Diputació de Lleida.  

 Ajuts per la realització d’activitats firals:  2a. adquisició de carpes per 

protegir les parades del mercat de 2a. mà. 

   Cost total de l’actuació:  2.376,34 euros . Import ajut atorgat:  1.600 euros. 

 Ajuts servei de salvament i socorrisme: Contractació socorristes 2015. 

   Cost total de l’actuació:  8.500 euros.  Cost de l’ajut atorgat: 7.500 euros.  

 Despeses manteniment consultori mèdic:  Ajuts  despeses manteniment any 

2015. Import:  25.568 euros. 

 Ajut equipaments culturals. Béns mobles: Millora de l’arxiu municipal i 

dotació d’armaris mòbils per l’organització del mateix. 

   Import de l’actuació:   9.680 euros.  Ajut atorgat:  2.111,09 euros. 

 Ajut per “Rehabilitació coberta del cementiri i vorera exterior per enllaç 

amb existent”   

   Import de l’actuació:  14.766 euros.  Import subvenció:  12.000 euros. 

 

Departament d’Ensenyament. Direcció General de Centres Públics. 

 Ajut escola de música, curs 2014-2015:  6.747,66 euros 

Departament de Salut de la Generalitat.  

 Ajut per despeses de manteniment  del consultori: 3.433,18 euros. 

Total subvencions rebudes juny/desembre 2015      66.859,93 euros 

 

 



 III EDICIÓ DEL CONCURS EPISTOLAE 

Durant el mes de febrer es proclamarà l’obra guanyadora de la III Edició del  

Concurs Epistolae. 
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PROPERES ACTUACIONS 



 PLACES D’APARCAMENT 

Es preveu marcar places d’aparcament a la Plaça de Francesc Petit i al carrer  Francesc 

Macià per a un millor aprofitament urbanístic de dits emplaçaments. 

 

  PLA ACCIÓ LOCAL 2013-2016 

L’Ajuntament havia previst l’execució de l’obra “Consolidació de Talús del Tossal 

del Mirador del Segrià i Recuperació del dipòsit municipal per a pista 

poliesportiva a Alcoletge” amb un pressupost de 498.457,30 euros, mitjançant la 

inclusió de la mateixa al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-

2016. 

Per aquest projecte es compta actualment amb l’Ajut de la Diputació de Lleida per 

import de 24.779,50 euros per a l’any 2016. 

L’Ajuntament, davant la limitació de recursos per executar un projecte d’aquest cost 

econòmic, ha demanat s’autoritzi únicament l’execució d’una part d’obra, 

concretament la consolidació del talús del Tossal de l’Agustinet, que formava part de 

l’actuació global inicialment descrita. 

Tanmateix, s’està en converses amb diferents administracions públiques per a 

l’obtenció dels ajuts necessaris per a cobrir bona part del cost d’aquesta despesa. 

  

 BUUUF FESTIVAL, PALLASSOS I BUFONS A LA GORRA 

Durant els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2016, es durà a terme a la localitat d’Alcoletge, 

una nova edició del BUUUF Festival de pallassos i bufons a la gorra, amb un 

pressupost de 36.249 euros. Per al pagament de dit import, s’han establert les 

negociacions pertinents amb diferents administracions públiques, per tal d’obtenir un 

important ajut o subvenció per a cobrir almenys una part d’aquesta despesa. 



 TROBADA DE GEGANTS I GRALLERS 

El dia 28 de maig de 2016, tindrà lloc la I Trobada Gegantera d’Alcoletge, 

organitzada per la Colla Gegantera i Grallera Germanor, amb la participació de 

diferents colles de gegants i grallers de les terres de Lleida. 

Aquest butlletí ha estat elaborat única i exclusivament amb el treball del personal de 

l’Ajuntament d’Alcoletge, sense suposar cap cost econòmic extern. 

 


