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BUTLLETÍ 

INFORMATIU 

2017 

En aquest butlletí es detallen les actuacions més importants dutes a terme per l’Ajuntament durant l’any 

2017 i el cost de les mateixes.  Amb aquesta eina informativa es pretén donar compliment al principi de 

transparència i bon govern que ha de regir en una administració pública i alhora apropar més l’Ajuntament 

als veïns i veïnes d’Alcoletge. 
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GOVERN 

 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 

 

L’Ajuntament ha contractat un jove en règim temporal -un termini de 6 mesos- i amb contracte laboral en pràctiques,   

mitjançant la subvenció d’11.000€ efectuada a través del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Aquestes ajudes    

permeten incentivar la contractació de joves per tal de reduir l’atur juvenil i d’ampliar l’experiència professional de tots 

aquests nois i noies.  

 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS IMMOBLES MUNICIPALS 

 

La Fundació privada Ilersis (antic Taller Shalom) serà l’encarregada d’efectuar el servei de neteja dels immobles          

municipals. L’adjudicació del servei va tenir lloc durant el Ple municipal del 30 de novembre de 2016. La durada del   

contracte serà de dos anys, que podran prorrogar-se, per mutu acord de les parts, durant dos anys més. L’import 

d’adjudicació va ser de 162.116,53€.   

 

CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT DEL PAVELLÓ 

L’Ajuntament ha tret a concurs la concessió del servei públic del bar restaurant del pavelló i piscines municipals 

d’Alcoletge. El nou adjudicatari per a un termini de 5 anys és el Sr. Adrián Gómez Cruz.   

 

EQUIPAMENT DE BÉNS IMMOBLES  

 

A continuació es detallen les darreres adquisicions i el preu de les mateixes.  

 

- 50 taules plegables, per cobrir les necessitats de la festa de les cassoles i altres, per import de 2.047,00€.  

- Escenari amb la doble finalitat  d’ús, independent i d’ampliació de l’escenari existent. Cost de l’adquisició 17.288,79€.  

 

Mobiliari per un cost de 2.100,68 euros. Inclou:  

- Tamborets per la Llar de Jubilats. 

- Armari i prestatge per al local adjunt al pavelló (ludoteca) 

- Banc per l’escola de música. 

 

Millora del cablejat de veu i dades de les oficines municipals. Cost total: 7.212,60 euros. 

 

Material vinculat a la Societat de la informació. Inversió final: 6.521,45€. Inclou: 

- Ordinador per la Biblioteca. 

- Ordinador portàtil pel Centre d’Interpretació. 

- Impressora per les Oficines municipals i Llar d’infants. 

 
 

SUBVENCIÓ A FAÇANES 

 

L’any 2017 l’Ajuntament ha atorgat 9 subvencions per incentivar la millora i neteja de les façanes dels habitatges del   

municipi. Aquestes ajudes, incloses dins de la línia de subvencions que el consistori estableix per aquest objectiu, sumen un 

total de 2.700 euros.   

 

ELECCIÓ DE NOVES JUTGESSES DE PAU 

 

El passat juny de 2017 les veïnes Maria Pilar Palau Vallés i Cecília Martí Cortasa van ser escollides com a nous Jutgessa de 

Pau i Jutgessa de Pau substituta, respectivament. Aquests càrrecs són renovables cada 4 anys.  

 

 

 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ, GOVERN, PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA 
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MOCIONS REFRENDADES PER L’AJUNTAMENT DURANT L’ANY 2017: 

 

Ple de 27 d’abril de 2017.  Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum, perquè  el poble de Catalunya decideixi 

llur futur,  amb la convicció que el referèndum  és una eina inclusiva que permetrà la lliure expressió dels diversos       

posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb 

l’Estat espanyol.  

Ple del 9 d’octubre de 2017. Moció relativa a la fruita dolça, instant al Govern espanyol  i a la Generalitat de Catalunya 

perquè declari pel procediment d’urgència la greu pertorbació del mercat dels préssecs i nectarines i que, durant el període 

que duri l’actual desequilibri greu en el mercat, mesures excepcionals d’ajut als productors de determinades fruites, fins a 

la quantia que permeti superar l’actual situació de desequilibri. 

Ple del 9 d’octubre de 2017. Moció relativa als fets de l’1 d’octubre de 2017. Condemnar la violència injustificada  

generada per l’Estat espanyol contra veïns i veïnes dels nostres pobles. Donar suport a les persones ferides. Exigir la    

retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir 

l’exercici democràtic de votar en un referèndum. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels 

danys personals  i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. Demanar la dimissió del Delegat del Govern 

d’Espanya a Catalunya, Sr. Enric Millo, com un dels principals responsables de l’actuació violenta. 

Ple de 25 d’octubre de 2017.  Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, manifestant el suport al 

Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’octubre en els termes que estableix la 

Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel 

Parlament. Instar al Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya que 

ja s’està portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 

HISENDA 

 

ESTAT  DELS COMPTES  CORRENTS BANCARIS  DE LA CORPORACIÓ A 31/12/2017 

El saldo dels diferents comptes bancaris de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2017 és de 2.091.364,69 euros. Aquest  

ròssec de Tresoreria ens ha de permetre fer front a les necessitats de noves inversions i serveis per als propers anys.       

Actualment, hi ha limitacions legals que impedeixen fer determinades despeses o inversions.  

 

SUBVENCIONS REBUDES   

Seguidament es detallen les subvencions que ens han estat atorgades d’ençà de la darrera informació tramesa en el butlletí 

anterior, així com les actuacions que s’han pogut dur a terme amb aquests diners.  

 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
 

✓ Ajut finançament servei de socorristes temporada estiu 2017, per import de 7.500 euros. 

✓ Ajut a les despeses de manteniment, funcionament i administració del consultori mèdic 2017, per import de 

25.000 euros. 

✓ Allotjament de temporers i oficina municipal campanya fruita temporada 2017, per import de 5.616,31 euros. 

✓ Ajut per arrendaments i subministraments 2017, per import de 8.950,25 euros. 

✓ Despeses funcionament llar d’infants curs 15/16. Cost de l’actuació 157.096,67 euros amb una subvenció de 

58.625 euros. 

✓ Obres ampliació llar d’infants, subvenció de 60.000 euros. 

✓ Construcció pista poliesportiva, subvenció de 100.744,26 euros. 

✓ Ajut manteniment camins municipals amb un pressupost d’execució de 

15.731,47 euros, ens han atorgat una  subvenció de 4.160 euros.  

 

 

✓ Instal·lació plataforma salva-escales al pavelló municipal amb un pressupost de 18.580,03 euros dels quals 

15.000 han estat subvencionats. 

✓ Adquisició màquina talla-gespa amb un pressupost de 7.560 euros i una subvenció de 6.800 euros. 

✓ Festival de Pallassos Buuuf. Ajut de 17.500 euros. 
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INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS  
 

✓ Ajuts per l’organització del II concurs de Pintura ràpida poble d’Alcoletge, per import de 1.200 euros.  

✓ Dotació de llibres per la biblioteca municipal any 2017,  per import de 1.392.80 euros. 

✓ Ajut per la programació d’oferta cultural 2017, per l’espectacle de correfocs de la Festa Major. Ajut de 1.000  

euros. 

✓ Ajut edició cartes finalistes III Certamen Epistolae amb un pressupost de 1.265,06 una subvenció de 1.100      

euros. 

✓ Ajut per impartir ensenyaments musicals per import de 2.347,10 euros.  

 

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT 

✓ Subvenció Pla Local de Joventut 2017, per import de 3.730 euros. 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ  

✓ PUOS 2016-2017: Línia de reparacions, manteniment i conservació per import de 28.733,64 euros corresponent 

a l’any 2017. 

✓ Ajut per l’arranjament del camí del Tossal de l’Agustinet amb un pressupost de 49.921,58 euros i una          

subvenció de 47.425,50 euros. 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

 

✓ PROGRAMA.CAT: Ajut de 399,3 euros per la representació de l’obra 

de teatre “La Rateta que escombrava l’escaleta”. El cost del l’obra era de 

1.452 euros.  

 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 

✓ Subvenció d’11.000 euros relatius al Programa de Garantia Juvenil, el que ha permès contractar una persona. 

Més informació a l’apartat Govern.  

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 

✓ Ajut per arranjament de camins amb àrids reciclats, per import de 5.921,39 euros. 

✓ Ajut per a la prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals per un import de 17.192,40 euros. 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

✓ Ajut de 5.942,25 euros per al desequilibri econòmic de l’escola de música. Curs 15/16 (10.712,60 euros).  

DEPARTAMENT DE SALUT 

✓ Ajut per a les despeses corrents de funcionament i manteniment del consultori any 2017, per import de 3.537,72 

euros. 

 

ORDENANCES FISCALS 
 

 

Modificació de les ordenances fiscals amb efectes per a l’any 2018: 

 

Ordenança fiscal núm. 1, relativa a l’Impost sobre béns immobles.  

 

Tipus impositiu de l’IBI Rústica atès l’increment dels valors cadastrals s’ha considerat necessari rebaixar el tipus impositiu 

passant de 0,79 a 0,65% per al proper any 2018. 
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Ordenança fiscal núm. 8. Taxa del cementiri municipal. 

 

S’ha procedit a determinar el preu per la cessió a perpetuïtat dels nous nínxols que s’han construït l’any 2017. El preu dels 

mateixos en funció de la seva situació en columna serà el següent: 

Preu primer nínxol: 1.200 euros 

Preu segon nínxol: 1.500 euros 

Preu tercer nínxol: 1.000 euros  

 

Ordenança fiscal núm. 21. Taxa per la prestació dels serveis de banys, dutxes, piscines i altres instal·lacions        

anàlogues. 

 

La tarifa dels abonaments de tota la temporada de les persones de 6 a 64 anys, serà de 50 euros.  

Els abonaments que s’adquireixin de manera anticipada durant el període comprés entre l’1 de maig i el 31 de maig de cada 

any gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota. 

 

Ordenança fiscal núm. 27. Taxa per la prestació del servei públic de la Llar d’Infants.  

 

Les tarifes aprovades per al curs escolar 2018-2019 són: 

 

Per cada alumne 

 

1. Període: curs escolar (setembre / juny )  

Drets de matrícula per curs escolar       

a) Per a matrícules formalitzades durant els mesos de 

febrer a juny  

 

67€ 

 

33,50€ 

b) Horari base 

De 9.00 hores a 12.30 hores 

De 15.00 hores a 16.30 hores 

92€/mes 

 

d) Franges horàries complementàries:  

 

d.1)  Acollida migdia: De 12.30 a 13.00 h.  

d.2)  Acollida matinal: De 7.45 a 9.00 h. 

d.3)  Acollida matinal esporàdics:  

9€/mes 

18€/ mes 

3,40€/dia 

2. Període: escola d’estiu  

a) Drets de matrícula de l’escola d’estiu  17€ 

b) Horari base 
De 9.00 hores a 12.30 hores 

De 15.00 hores a 16.30 hores 

92€/mes 

c)Franges horàries complementàries   

c.1)  Acollida migdia: De 12.30 a 13.00 h. 

c.2)  Acollida matinal: De 7.45 a 9.00 h. 

c.3)  Acollida matinal esporàdics:  

9  €/mes 

18 €/mes 

3, 40 €/dia 

Les tarifes d’escola d’estiu es podran fraccionar, a excepció de la matrícula, proporcionalment, per quinzenes, segons 

les necessitats de l’usuari.  

 

o Servei de menjador fix (càtering ): 6, 20 €/dia. 

o Servei eventual de menjador (càtering ): 6, 80 €/dia. 
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ADEQUACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL RD 190/2015 DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA  

Per tal d’adaptar alguns sectors de l’enllumenat públic a la normativa de prevenció de contaminació lumínica, s’han      

modificat les lluminàries dels carrers Julià Carbonell, la Concòrdia, Plaça dels Països Catalans i Plaça Europa. L’actuació 

ha tingut un cost de  20.567,46 euros.     

 

CONSTRUCCIÓ DE NOUS NÍNXOLS 

       

AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 

Actualment s’està executant l’ampliació de la llar d’infants, una obra que dotarà l’escola bressol de 20 places més. 

L’actuació ha estat adjudicada a l’empresa ASSISTACASA 2005, S.L. per un import de 62.665,90 euros IVA inclòs, dels 

quals 60.000€ estan subvencionats per la Diputació de Lleida.  

MILLORES DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL  

L’Ajuntament ha millorat l’estat del ferm d’alguns camins municipals, concretament el camí que uneix el Camí de 

Miralbó fins al Camí vell de Lleida a Bellvís per continuar per aquest, creuant el camí d’Artesa i fins al Camí d’Alamús. 

Per l’execució d’aquesta obra, adjudicada a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. per un import 

de 58.947,79 euros,  es compta amb una subvenció de l’Agència de Residus de 22.755,60 euros atorgada amb càrrec al 

pressupost del 2016.  

 

D’altra banda, també ha tingut lloc la col·locació de ressalts i senyalització al Camí de Bellvís, àmbit urbanització El 

Roser, amb un cost de 5.144, 67 euros. 

 

PORTADA D’AIGUA A LA ZONA ENJARDINADA DEL PÀRQUING DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I NOU 

PUNT D’AIGUA A L’INTERIOR DEL RECINTE 

Obra executada per l’empresa Manteniment i Reformes Ponent, S.L., per import de 2.041,87 euros IVA inclòs. 

 

OBRES DE CONDICIONAMENT DEL COL·LEGI PÚBLIC 

 

 
 

INSTAL.LACIÓ D’ UNA PLATAFORMA SALVA-ESCALES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 

S’ha instal·lat una plataforma salva-escales al pavelló poliesportiu per tal de dotar a les llotges d’un accés per a            

minusvàlids.  

El cost total de l’obra ha estat de 18.580,00 euros, 15.000€ dels quals han estat subvencionats per la Diputació de Lleida.  

 

MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL 
 

Construcció d’ una  solera i un mur a la rampa d’accés a la zona de tribuna del camp de futbol, amb un cost de 8.194,12 

euros. 

 

 

 

 

ÀREA D’URBANISME I OBRES 

Per a l’inici dels curs escolar 2017-2018 s’han realitzat obres de millora al 

col·legi públic Mare de Déu del Carme per un cost de 18.407,94 euros. S’han 

adequat els patis, s’ha arranjat i pintat la façana i finalment, s’han ampliat els 

sistemes de seguretat. 

 

Les despeses de manteniment del col·legi, corresponents a l’any 2017,            

ascendeixen a 62.934,44 euros.  

S’han construït 27 nous nínxols al cementiri municipal. L’obra, adjudicada a 

l’empresa GALO VELEZ GONZALEZ, s’ha realitzat per un import 31.724,00 

euros IVA inclòs.  
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ADEQUACIÓ DEL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS 

Dins del projecte de millores al recinte de les piscines municipals, aquest any s’han fet les següents actuacions: 

Instal·lació de noves dutxes d’exterior al recinte de les piscines. 

Construcció d’una canal bordejant la zona de rajola de les piscines per evitar inundacions a la gespa. 

Col·locació de bancs i ombrel·les al recinte i repàs de l’enrajolat del vas de les piscines. 

 

Cost total de l’actuació: 21.044,57 euros.  

 

 

 

AGRICULTURA 

 

MANTENIMENT DELS CAMINS MUNICIPALS 

El manteniment ordinari dels camins municipals durant l’any 2017, consistent en la neteja dels marges (herbicides, picar) 

motoanivelladora i reposició dels ferms en mal estat, ha suposat un cost de 25.699,86 euros. Cal indicar que aquest any 

s’han fet actuacions de manteniment extraordinari a les cunetes dels camins del Roser, La Nora, Artesa i Alamús, la qual 

cosa ha comportat  que l’import destinat a manteniment hagi tingut un notable increment respecte de l’any passat. 

Per aquestes actuacions extraordinàries l’Ajuntament ha demanat subvenció al Consell Comarcal del Segrià, dins d’un pla 

convocat per aquest ens, si bé fins a la data no hi ha resolució expressa.  

ADQUISICIÓ DE MÀQUINA TALLAR-GESPA 

S’ha adquirit un tractor talla-gespa i una màquina polvoritzadora per un import total de 8.028,77 euros, dels quals 6.800 

han estat subvencionats. 

 

SENYALITZACIÓ VIES DEL TREN I CAMÍ LATERAL 

   

MEDI AMBIENT 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I CLIMA DEL MUNICIPI 

 

El Ple de l’Ajuntament de 25 de novembre de 2015 va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes per tal d’integrar en les 

seves actuacions la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a partir de la redacció d’un Pla d’Acció per a l’Energia 

Sostenible i el Clima (PAESC).  

Aquest Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia resumeix els objectius de la UE per a l’any 2030 adoptant un enfocament 

integral d’atenuació del canvi climàtic i d’adaptació a aquest que es fonamenta en tres pilars: 

Atenuació: reducció d’emissions GEH més enllà del 40% per a l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica 

i un major ús de fonts d’energia renovables. 

Adaptació: incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint l’obligació de redactar un Pla 

d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions. 

Subministrament energètic segur, sostenible i assequible. 

Així doncs els municipis adherits al nou Pacte d’Alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a executar 

accions per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el seu territori de com a mínim el 40% a l’any 2030 

i adoptar un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

 

ÀREA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SERVEIS 

 

S’ha actualitzat la senyalització de les vies del tren i el camí lateral d’acord amb         

legislació vigent. El cost de l’actuació ha estat de 1.904,37 euros. 

 



 

8 

Per aconseguir aquest objectiu i portar a la pràctica aquest compromís polític, els signataris del pacte han de redactar el Pla 

d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora 

de l’eficiència energètica.  

La redacció d’aquest document li ha suposat a l’Ajuntament d’Alcoletge, un cost de 7.235,90 euros i ha obtingut una    

subvenció de la Diputació de Lleida del 50% del cost. 

Ara correspon iniciar la implementació de les mesures que han de permetre lluitar contra el canvi climàtic i eficiència   

energètica.  

 

ELECCIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

El febrer de 2017 l’Ajuntament va fer una consulta a la població per tal de determinar el nou sistema de recollida 

d’escombraries,  valorant les dues possibilitats proposades, el de recollida porta a porta o bé mitjançant illes de contenidors. 

El resultat de l’enquesta va determinar que el sistema de recollida d’escombraries a Alcoletge durant els propers anys seria 

el d’illa de contenidors, comunicant aquesta decisió al Consell Comarcal del Segrià, donat que aquest és un servei         

supramunicipal. 

Actualment el Consell està treballant per tal de fer efectiva aquesta implementació durant el segon semestre de l’any 2018. 

 

PROJECTE ALCOLETGE PER LA REUTILITZACIÓ DE RECURSOS I LA LLUITA CONTRA EL              

MALBARATAMENT ALIMENTARI 

L’Ajuntament ha realitzat una actuació de sensibilització a la població per tenir cura del medi ambient, amb tallers a 

l’escola, campanyes encaminades als grans productors de residus, conferències i altres activitats amb un pressupost 

d’execució de 30.010,35 euros. La subvenció atorgada ha estat de 17.192,40 euros.  

SERVEIS 

 

SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS 

 

La temporada de piscines l’any 2017 s’ha tancat amb una recaptació total de 27.787 euros, que es detalla a continuació:  

900 abonaments de temporada 

42 abonaments mensuals 

203 tiquets de 6 entrades  

122 entrades 

 

Els costos assumits pel funcionament han estat de 23.644,46 euros, inclòs el cost del servei de socorrista. La Diputació de 

Lleida atorga un ajut de 7.500 euros, destinat a cobrir despeses del servei de socorrisme. I la inversió destinada aquest any 

per a la millora de les instal·lacions ha ascendit a la quantitat de 21.044,57 euros. 

 

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 

 

L’any 2017 es va treure a concurs el Servei de neteja viària, resultant-ne adjudicatària l’empresa BRÓCOLI, S.L., per la 

quantitat de 174.535,09 euros, import total corresponent a la durada del contracte de tres anys. 

 

RESIDÈNCIA CANINA  

 

Pel servei de recollida de gossos que l’Ajuntament té per adhesió al Conveni del Consell Comarcal del Segrià amb la     

canera d’Alcanó, el 2017 es van assumir els següents costos: 

Any 2017: 3.375 euros (cànon 1 euro per habitant) 

Any 2017: 350 euros per animals capturats (7 gossos). Segons el conveni signat, l’Ajuntament pot aportar a la gossera fins 

a 11 gossos amb una aportació de 50€ per animal lliurat. (A partir d’aquest nombre tots els animals que es lliuren tenen un 

cost per l’Ajuntament de 300 euros.) 
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EDUCACIÓ 

 

LLAR D’INFANTS 

 

El nombre d’alumnes matriculats a la Llar d’Infants per aquest curs 2017/2018 ha estat de 61. 

Aquest curs escolar s’ha encetat amb importants canvis en el sistema de funcionament per tal d’implementar un projecte 

educacional adaptat a les noves tendències en l’aprenentatge:  

- Augment de la relació amb les famílies a través del Consell Escolar.  

- Contractació de monitors de menjador, ja que fins ara el dinar als nens el donava el personal docent. 

- Reforç del personal docent. S’ha contractat un tècnic en educació. 

- Participació de la Llar en els Pràcticum del Grau en Educació Infantil de la Universitat de Lleida, acollint practicants i 

assolint així la categoria de Centre Formador. 

- Adaptació de l’horari base a l’escolar i modificació de tarifes, segons consta a l’apartat d’informació de les Ordenances 

Fiscals. 

 

SOCIALITZACIÓ/REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT A L’ESCOLA PÚBLICA 

 

Fruit de contactes i gestions amb l’AMPA del Col·legi Públic, aquest curs 2017/2018 s’ha iniciat el programa de          

Socialització de Llibres de Text a l’Escola, començant pels alumnes de 3r. i 4t. de Primària. L’actuació ha tingut un cost de 

8.966,91 euros, que assumeix íntegrament el consistori i que abona en concepte de subvenció a l’Associació de Mares i 

Pares de l’Escola, entitat que distribueix els llibres i en gestiona la reutilització. 

 

La reutilització està prevista durant quatre anys. Transcorregut aquest temps, els llibres es reposaran novament. Per al  

finançament d’aquest reposició, l’AMPA recaptarà dels alumnes que formen part del projecte de socialització la quantitat 

de 50,20 euros per nen i curs.  

 

Per altra part, l’Ajuntament ha mantingut l’ajut de 90 euros per alumne destinat a l’adquisició de llibres de text per a la 

resta de cursos que no han iniciat la socialització. L’import d’aquesta subvenció, corresponent al curs 2017/2018, ha estat 

de 16.886,45 euros. 

 

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER A L’ESCOLA DE MÚSICA 

 

Aquest any s’han comprat nous instruments per l’escola de música. En concret, un piano Yamaha valorat en 749,99 euros i 

diversos instruments de batucada que n’han costat 671,01.  

D’altra banda, 63 infants s’han matriculat per al curs 2017/2018 a l’escola de música.  

 

FESTES 

 

Al mes de gener es van iniciar els contactes des de la Regidoria de Festes amb les diferents associacions del municipi per 

tal d’elaborar l’Agenda cultural i de festes de l’any 2017, durant el qual hem pogut gaudir del següents esdeveniments: 

CARNESTOLTES 

 

Festa organitzada per l’Associació Esportiva Alcoletge amb la col·laboració de l’Ajuntament, que va suposar un cost de 

3.845,05 euros.  

La rua del carnestoltes va estar amenitzada per l’agrupació de batucada de l’escola municipal de música.  

 

ÀREA D’EDUCACIÓ, FESTES, JOVENTUT I ESPORTS 
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FESTA MAJOR DE MAIG 

 

El cost de les actuacions contractades per amenitzar el actes de la Festa Major de maig ha estat de 24.825,15 euros (grups, 

orquestres, DJs, espectacles infantils, etc.).  

La resta de despeses vinculades a la Festa Major tenen un cost d’11.669,25 euros (càterings, lloguers de so i il·luminació, 

seguretat, premis, etc.). 

 

MARE DE DÉU DEL CARME 

 

Com cada any, l’Ajuntament ha col·laborat en la celebració de la festa de la Mare de 

Déu del Carme, organitzada per l’Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons. El 

consistori ha assumit la contractació del grup musical que va amenitzar la revetlla del 

dia 16 de juliol, el grup “Que Tal”, per un import de 1.694,00 euros. 

 

L’Ajuntament també va assumir altres despeses vinculades a la festa, com la          

contractació de cabines WC, amb un cost de 287,50 euros, i de l’activitat del parc 

aquàtic que va tenir lloc a les piscines municipals (2.710,40 euros).  

 

 

 

FESTOSSAL 

 

A l’estiu es va dur a terme una nova edició de la festa del FESTOSSAL, coincidint també amb la Cursa dels Tres Tossals. 

La festa es va organitzar conjuntament amb la productora Subirós Representacions artístiques i vam poder comptar amb 

l’actuació del grup Hotel Cochambre i Discochambre. L’inici de la festa va anar a càrrec del Pau de Pons.  

Els cost total que va assumir l’Ajuntament pel Festossal va ser de 7.859,31 euros. El Festossal també va comptar amb 

l’actuació del grup de Batucada de l’Escola de música municipal. 

 

FESTA MAJOR DE SETEMBRE  

 

El cost de les actuacions contractades per amenitzar el actes de la Festa Major de setembre ha estat de 33.812,15 euros 

(grups, orquestres, DJs, espectacles infantils, etc.). 

La resta de despeses vinculades a la Festa Major ascendeixen a 10.750,37 euros(càterings, lloguers de so i il·luminació, 

seguretat,  etc.). 

Homenatge al Sr. Emeterio Lladós, Jutge de Pau. 

L’Ajuntament va voler que aquest any el Pregó de la Festa Major el fes el Sr. Emeterio Lladós Cortasa, com un petit    

homenatge a la persona que ha ostentat durant més de 40 anys el càrrec de Jutge de Pau al municipi. El consistori agraeix al 

Sr. Lladós la seva trajectòria en aquest càrrec públic.  

 

JOVENTUT 

 

 

Des de l’Àrea de Joventut s’ha mantingut contactes amb l’Associació Alcoletge Jove per reorientar l’ús de la sala de joves 

i destinar-la principalment com a seu de reunions de l’Associació. En aquest sentit s’ha previst dotar la mateixa del      

mobiliari adequat. 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

El projecte del Pla Local de Joventut per a l’any 2017 preveia un pressupost de 10.505 euros, amb una aportació del 

Departament de  Joventut de 3.730 euros i en base a aquest projecte s’han realitzat els següents cursos: 

 

 Curs Pre-monitors de lleure amb un cost de 1.530 euros.  

 Curs de monitors de lleure amb un cost de  5.500 euros. 

 Curs NT ACTIC nivell mitjà amb un cost de 1.150 euros. 

 Curs de primers auxilis DEA amb un curs 725 euros. 

 Aportació al Consell Comarcal del Segrià pel coordinador de joventut 1.600 euros.  
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La Regidoria de Joventut també ha portat a terme les següents activitats durant el 2017: 

 

Curs d’anglès nivell adults de gener-juny 2017 amb un cost de 1.770 euros. 

Curs de teatre per a nens i per a joves amb un cost de 2.010,00 euros.  

 

ESPORTS 

 

CURSA DELS TRES TOSSALS 

 

L’any 2017 es va celebrar la II Cursa dels Tres Tossals Poble d’Alcoletge. L’Ajuntament hi va col·laborar assumint      

directament despeses per import de 3.051,69 euros. 

CAMINADA DE SANT JAUME 
 

 
 

PEDALADA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

 

El dia 15 d’octubre va tenir lloc una pedalada popular en adhesió a la 

setmana de la mobilitat sostenible, que va comptar amb 110 inscrits, als 

quals se’ls va obsequiar amb coca i beure. El cost assumit per 

l’Ajuntament per aquesta iniciativa va ser de 150 euros. 

 
      

GESTIÓ DEL PAVELLÓ 

 

S’ha coordinat amb les diferents entitats que realitzen activitats al pavelló poliesportiu el repartiment dels horaris per a l’ús 

de la pista amb la finalitat d’aconseguir el millor encaix possible fins que tinguem la nova pista esportiva.  

 

 

 

 

CULTURA 

 

NOUS LLIBRES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

L’any 2017 s’han adquirit 120 novetats editorials per tal d’incrementar i millorar el fons bibliotecari i s’ha continuat amb 

la iniciativa de comptar amb els llibres de lectura recomanada als alumnes d’educació secundària obligatòria per 

l’Institut de referència. D’altra banda, el nombre de préstecs de llibres durant l’any ha estat de 859. 

 

Durant l’any s’han realitzat activitats relacionades amb el Nadal, la tardor, tallers de fanalets, mascares, papiroflèxia, etc. 

Totes aquestes activitats han anat dirigides principalment a un públic infantil per tal de fomentar i familiaritzar entre els 

infants l’ús de la biblioteca com una eina més d’estudi. 

 

També es van fer tallers pel concurs de la decoració de balcons en el festival de pallassos, on van participar gent de totes 

les edats.  

 

Al mes de juliol es va continuar  amb el servei de “biblio-piscina” per tal d’intentar combinar l’oci amb la lectura. 

 

 

 

 

ÀREA DE CULTURA I TURISME 

 

El passat 22 de juliol es va organitzar la caminada de Sant Jaume i el sopar del      

pelegrí a la plaça Sitjar. Aquest any el sopar va estar amenitzat pel grup d’havaneres 

“Els pescadors de l’Escala” amb cremada de rom popular. El cost de la contractació 

d’aquest grup d’havaneres va ser de 1.573,00 euros. 
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TALLER PER L’ESTALVI ENERGÈTIC 

 

Per tal de fomentar la correcta interpretació de les factures de la llum entre els veïns del municipi, l’Ajuntament va       

organitzar el passat 22 de març un taller per l’estalvi energètic. El centre AICEC-ADICAE de Lleida va dur a terme aquesta 

activitat, sense cost econòmic.  

 

DIADA DE SANT JORDI 

 

L’Ajuntament va adquirir 500 punts de llibre que es van repartir com a obsequi a la parada de venda de llibres i roses que 

munta cada any l’Agrupació Els Timons amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi 2017. El cost d’aquest punts 

de llibre va ser de 140 euros.  

 

BUUUF FESTIVAL, PALLASSOS I BUFONS A LA GORRA 
 

 
 

III CONCURS DE PINTURA  RÀPIDA  

 

Coincidint amb la Festa Major de setembre, es va organitzar el III Concurs de Pintura Ràpida. Hi van participar 19 pintors, 

molts d’ells de prestigi reconegut, i es van atorgar 5 premis. El tercer, quart i cinquè guardons, dotats amb 300 euros    

cadascun, van ser finançats per Agroferti, Mobles Prat i Seguretat i Control 24 hores. 

D’altra banda, també es va gratificar al jurat qualificador del concurs amb un import total de 250 euros. 

 

       
 

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va atorgar una subvenció de 1.200 euros per aquest concurs. 

 

ADHESIÓ ALS PROGRAMES CULTURALS DEL CONSELL COMARCAL 

 

L’any 2017 l’Ajuntament es va adherir als següents programes culturals organitzats pel Consell Comarcal del Segrià 

 

- Segrià Corals. El dia 21 de maig a l’Església Sant Miquel Arcàngel va tenir lloc l’actuació de la Coral Clavellina de 

Torrefarrera, Coral La Lira de Torres de Segre i la Coral Alzina d’Alcarràs. La col·laboració de l’Ajuntament en el cost 

d’aquesta actuació va ser 450 euros i en acabar l’acte es va oferir a les corals actuants un petit refrigeri que va ascendir a 

345 euros. 

- Sardanes a la Fresca. L’acte es va celebrar el 14 de juliol i després de la ballada es va convidar als participants a        

entrepans i beguda. El cost de l’activitat va ser de 962 euros. 

- Vesprades Teatrals. El dia 11 de novembre al pavelló poliesportiu hi va actuar el grup de teatre Bell-Camp d’Alguaire 

amb la representació de l’obra “L’hospital Tranquil”. El cost de l’actuació, que va anar a càrrec de l’Ajuntament, va ser de 

300 euros. 

- Programa d’Atenció a la infància a la Comarcal del Segrià, es va oferir la xerrada  “EDUCAR EN FAMÍLIA” a  

càrrec de Rosa Jové. Psicòloga especialitzada en psicologia clínica infantil i juvenil i en psicopediatria.  

- Exposició a la sala Batec durant el mes de març de la Mostra fotogràfica Valors del Segrià, cedida pel Consell      

Comarcal del Segrià.  

 

Els guanyadors van ser:  

 

1r premi (700€): Antonio Marical 

2n premi (500€): Alejandro Miras 

3r premi (300€): Joan Josep Català 

4r premi (300€): Rafael Badia 

5è premi (300€): Francesc Puell 

 

 

Durant els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2017 es va celebrar una nova edició del 

BUUUF Festival de pallassos i bufons a la gorra, amb un pressupost de 

37.895,08 euros. La Diputació de Lleida va atorgar un ajut de 17.500 euros per 

aquesta activitat. 
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TEATRE  

 

36 POLZADES 

El dia 5 de febrer va tenir lloc al pavelló municipal la representació de l’obra “36 polzades”, amb la presència d’un       

nombrós públic infantil. El cost de l’obra va ser de 968 euros, i se’n van recaptar 354.  

 

LA RATETA PRESUMIDA  

El poliesportiu va acollir el 22 d’octubre la representació de l’obra “La Rateta Presumida”, destinada al públic familiar. El 

cost del caixet de la representació va ser de 1.452,70 euros.  

Es va obtenir un ajut de 399,30 euros per contractar l’obra a través del Departament de Cultura, dins del                      

PROGRAMA.CAT. D’altra banda, es van recaptar 643,00 euros en concepte d’entrades i el consistori va fer una aportació 

de 410,40 euros.  

 

CERTAMEN LITERARI DE CARTES EPISTOLAE 

 

El 18 de maig va tenir lloc l’entrega de premis del Certamen Literari de Cartes Epistolae sobre la Guerra Civil      

Espanyola. Els guanyadors d’aquesta edició van ser: 

- 1r. Premi categoria Adult (600€): Anna Maria Castany Nolasco 

- 1r. Premi categoria juvenil (150€): Aquesta edició hi va haver dos primers premis que van recaure en Jaume Cortasa  

Vilanova i Javier Forcada Uriol. 

 

 

L’entrega de premis va comptar amb la col·laboració del grup de teatre A4 Forques, els 

integrants del qual van llegir els textos guanyadors amenitzats pel pianista Jordi Viladomat. 

Com a cloenda de l’acte es va obsequiar als assistents amb un petit refrigeri al Centre 

d’Interpretació de la Guerra Civil. 

El cost total de l’acte va ser de 1.920 euros.  

 

 

PROJECCIÓ D’ UNA PEL·LÍCULA CINEMA MUT 

 

Dins els actes programats per l’Agrupació Cultural i Recreativa “Els Timons” en motiu de la Setmana Cultural, 

l’Ajuntament d’Alcoletge va col·laborar-hi contractant una projecció amb música amb directe de l’última pel·lícula muda 

d’en Buster Keaton, TheCameraman. El cost de l’activitat va ser de 835,95 euros. 

 

ACTUACIÓ DEL COR DE L’ORFEÓ LLEIDATÀ 

 

Amb motiu dels actes de commemoració del 75è Aniversari de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el passat dia 18 d’octubre el 

Cor de l’Orfeó Lleidatà va oferir una actuació al municipi interpretant cançons de llibertat que han marcat la història de 

diferents generacions. 

Durant aquest acte, gentilesa de l’IEI i gratuït, l’Ajuntament va obsequiar al membres del cor amb un petit refrigeri que va 

ascendir a 400 euros. 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ  DE  LA GUERRA CIVIL  I ALBERG DEL PELEGRI 

 

El Centre d’Interpretació va rebre durant l’any 2017 un total de 1.211 visites, xifra que ens indica que el nivell de visitants 

del Centre és manté respecte l’any anterior. Pel que fa a l’Alberg, el 2017 hi va haver 102 pernoctacions.  

Exposicions i actes al CICG durant el 2017: 

 

- Mostra fotogràfica “Els primers trets de Francesc Boix”.  

 

- Exposició “Trinxeres i nius de metralladores Alcoletge, La Nora i Moradilla”.  

 

- Exposició itinerant propietat del Memorial Democràtic “Cinema en temps de guerra, exili i repressió 1936-1975.  
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Tast de vins i degustació de cassola de tros. Un total de 18 persones van 

assistir a l’activitat, a càrrec d’Enric Ribera Gabandé. El cost del tast va ser de 

671 euros mentre que la recaptació en concepte d’inscripcions va ascendir a 90 

euros.  

  
 

Inauguració placa commemorativa a Ramir Charles Samarra. El 18 de juny es va inaugurar aquesta placa, dedicada al 

qui va ser el darrer forner del Forn de Dalt, edifici on actualment s’hi ubica el CIGC. L’acte, que va comptar amb la     

presència de la seva vídua i filla, va finalitzar amb un petit refrigeri que va tenir un cost de 235,20 euros. 
 

Visita nocturna. El 10 de setembre es va programar una visita nocturna al Centre d’Interpretació de la Guerra Civil i  

Trinxeres. Com a cloenda de l’acte va tenir lloc una degustació de cervesa artesana “La vella Caravana”, comentat per 

l’elaborador de les cerveses Sr. Òscar Silva i el periodista Enric Ribera Gabandé. L’Ajuntament va obsequiar als assistents 

amb coca de recapte i coca dolça. L’activitat va tenir un cost de 701,00 euros. 
 

Visita organitzada. El 7 d’octubre va tenir lloc una visita organitzada pels Centres d’Estudis Comarcals del Segrià,     

dedicada als Espais del Front del Segre Alcoletge i Vilanova de la Barca. 

Taller de cuina nadalenca. Jordi Vidal, xef del restaurant La Guspira de Linyola i de l’Espurna de Lleida, va impartir el 

29 de novembre un taller de cuina nadalenca que va batre rècords de participació, ja que es van es van esgotar el nombre 

d’inscripcions autoritzades. En total van prendre part al curs 26 persones, i el cost del mateix va ser de 646,34 euros.  

 

25È ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES 

 

L’11 de juny l’Associació de Dones d’Alcoletge va celebrar amb una gran festa el 25è Aniversari de l’entitat. 

L’Ajuntament va voler col·laborar amb els actes mitjançant una aportació econòmica de 1.500 euros i la contractació de 

l’actuació del Pau de Pons, que va tenir un cost de 363,00 euros. 

 

UNIVERSITAT D’ESTIU 

 

Nova edició de la Universitat d’Estiu de la UdL, que va tenir lloc del 6 al 8 de 

juliol de 2017, enguany amb el tema EL PERIODISME I LA GUERRA CIVIL: 

INFORMACIÓ O PROPAGANDA. En aquesta ocasió, l’activitat va comptar 

amb la participació de 27 alumnes i el cost de les ponències va ascendir a 

1.201,00 euros. També hi va haver altres despeses, per import de 692,92 euros. 

La recaptació per matrícules va ser de 275 euros. 

Encara dins dels actes de la Universitat d’Estiu es va  programar una recreació 

històrica d’una batalla al front del Segre amb la participació dels Voluntaris de 

Fayón. El cost d’aquesta activitat va ser de 3.025 euros.  

 

 

 

REPRESENTACIO DE LES OBRES “EL GEPERUT DE NOTRE DAME I EL FANTASMA DE L’ÒPERA 

 

L’Església Sant Miquel Arcàngel va acollir el 23 de desembre la representació de les obres El Geperut de Notre Dame i El 

Fantasma de l’Òpera, a càrrec de la Coral del Sícoris Club. El cost de l’actuació va ser de 900 euros. 

RENOVACIÓ DE LA CAVALCADA REIS MAGS  

 

 

Per tal de renovar la cavalcada del Reis Mags d’Orient i donar-li la majestuositat 

que es mereix una festa que il·lusiona a petits i grans, l’ajuntament va preveure 

crèdit al pressupost del 2017. D’aquesta manera, els Reis i patges van poder      

estrenar nous vestits i es va renovar totalment l’engalanat de les carrosses. 

El cost que li va suposar al consistori aquest projecte va ser 6.047,41 euros.   

L’ajuntament vol agrair especialment la feina feta pels membres de la Junta de 

l’Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons, que de manera desinteressada     

assumeixen la gestió i execució del projecte de renovació de la cavalcada de reis.  
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MEMORIAL DEMOCRÀTIC 

                               

 

 

 

SALUT 

 

CONSULTORI MÈDIC 

 

A suggeriment de l’equip mèdic s’ha adquirit el següent equipament per al Consultori amb un cost de 4.305,08 euros:  

- Un Doppler Vascular i sonda per doppler  

- Mòdul ECAP 

- Termòmetre registrador Testo 174H c/ cable USB 

- Xeringa de calibració 

- Braçalet velcro adult-obès amb càmera 

- Una impressora i un  SAI 
 

 

 

ACTIVITAT PROGRAMADES EN MATÈRIA DE SALUT 

 

 

Dia Mundial de l’Activitat Física 
El dia 6 d’abril  es va organitzar una caminada de salut amb recorregut per diferents     

camins del terme municipal  reivindicant la necessitat de fer activitat física.   

 

 

Programa “Disfruita-la” a l’estiu 

Aquesta campanya reivindica el consum de fruita per una vida saludable. La presentació es va fer el dia 4 de juliol al   

pavelló aprofitant l’esplai infantil, i es va repartir a tots els nens una carmanyola en forma de poma.   
 

 

BENESTAR SOCIAL 



ACTIVITATS PER A  LA TERCERA EDAT 

 

Cursos subvencionats  per l’Ajuntament: 

Curs sobre relaxació, amb un cost total de 520 euros.  

Curs de Tai-Txi , amb un cost total de 871,20 euros.  

Curs de risoteràpia, amb un cost total de 1.200 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL 

L’any 2017 es va iniciar l’execució del projecte “Senyalització i difusió dels espais de memòria de la 

Guerra Civil a Alcoletge”, consistent en incorporar una nova senyalització històrica al poble i una de 

direccional per tal d’arribar als espais. El cost d’aquest projecte és de 12.302,68.  

Per ajudar a finançar aquest projecte està pendent de resolució una subvenció de 9.842,14 euros,     

atorgada per la Direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans. 
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CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS (RECUPERACIÓ DEL DIPÒSIT             

MUNICIPAL) 

 

S’han adjudicat les obres del projecte de construcció de la pista poliesportiva i vestidors, actuació que compta amb un  

pressupost d’execució material de 1.085.662,94 euros IVA inclòs. Les empreses B-BIOSCA, S.L. i VOLTES           

CONNECTA SLU – VOLTES SLU UTE seran les encarregades de dur a terme el projecte, adjudicat per l’import de 

877.713,47 euros IVA inclòs, segons el següent detall:  

 

LOT 1. DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS, AMB DESMUNTATGE DE COBERTA DE FIBROCIMENT AMB 

AMIANT), import de licitació 35.005,70 ( IVA inclòs),  adjudicat a l’empresa B-BIOSCA, S.L. per l’import total de  

24.989, 40 (IVA inclòs). 

 

LOT 2. PISTA POLIESPORTIVA, import de licitació 521.866,95 euros (IVA inclòs), adjudicat a VOLTES CONNECTA 

SLU – VOLTES SLU UTE, per un import total de 426.730, 60 euros (IVA  inclòs) 

 

LOT 3. VESTIDORS, import de licitació 528.790,29 euros  (IVA inclòs), adjudicat a VOLTES CONNECTA SLU–

VOLTES SLU UTE, per un import  total de 425.993, 47 € (IVA inclòs) 

 
 

Aquest butlletí ha estat elaborat única i exclusivament amb el treball del personal de l’Ajuntament d’Alcoletge, sense   

suposar cap cost econòmic extern. 

 

PROPERES ACTUACIONS 


