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BUTLLETÍ 

INFORMATIU 

En aquest butlletí es detallen les actuacions més importants dutes a terme per l’Ajuntament durant l’any 
2018 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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Salutació de l’alcalde 

 

Benvolgut veí, benvolguda veïna. 

Et faig a mans la cinquena edició del Butlletí Informatiu, corresponent a l’any 2018. 

En nom de l’equip de govern de la corporació, et demanem disculpes per la tardança en la seua 
publicació, que ha vingut donada per la celebració de les eleccions municipals el passat 26 de maig (la 
normativa estipula la prohibició d’exposar assoliments o fites aconseguides per part dels governs, ni 
publicar projectes que es vulguin realitzar, etc., a partir de la convocatòria de les eleccions, que en 
aquest cas va ser el 4 de març). 

A la pàgina següent, podreu llegir una carta de comiat de la que va ser alcaldessa del nostre municipi 
entre el període 2015-2019, Maria Lluïsa Prat.   

En aquest número trobareu les diferents actuacions realitzades, ordenades per regidories  i àrees, 
indicant les inversions i els costos de cadascuna d’elles. 

Des de l’actual equip de govern ens comprometem a seguir publicant la informació que es mostra en 
el butlletí, aplicant les directrius de transparència que vam estipular en el nostre programa electoral. 

Aprofito l’avinentesa per enviar-te una cordial salutació. 
 
Josep Maria Gras 
Alcalde d’Alcoletge 
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Escrit de comiat de Maria Lluïsa Prat, alcaldessa d’Alcoletge 2015-2019 
 

 

Avui ha acabat una etapa de la meva vida i en comença 

una altra. Les persones que em coneixeu bé sabeu que 

estimo el meu poble, Alcoletge. És el lloc on he nascut i 

on he viscut la major part de la meva vida. Per tant, ha 

estat un honor, un orgull i un privilegi haver-ne estat 

l’alcaldessa durant quatre anys, ho ha estat amb tot allò 

que ha implicat: moments difícils amb un inici complex, 

moments dolorosos que hem viscut com a poble i 

també els moments positius i festius, alguns d’ells 

històrics com ara l’1 d’octubre, dia en què vàrem 

demostrar fins on podem arribar com a poble amb la 

implicació de molta gent amb un objectiu comú. De tots  
ells n’he extret un aprenentatge que m’ha servit per encarar la meva responsabilitat. 
 

Al llarg d’aquests quatre anys hem entomat amb molta  energia  les   necessitats   derivades   del  
creixement   del  nostre  municipi. En aquest sentit, pel que fa als equipaments, s’ha ampliat el  
recinte de les piscines municipals i la llar d’infants, s’han realitzat diferents inversions  en l’escola 
pública, s’han fet aparcaments municipals, urbanitzat carrers, pavimentat i arranjat camins 
municipals, etc., i com sabeu, construït una pista poliesportiva i uns vestuaris, tant per aquesta pista 
com pel camp de futbol municipal- instal·lació llargament demandada. Totes aquestes inversions 
s’han fet pensant en les necessitats de les persones del municipi. Sabem que encara queda molta 
feina per fer i continuo implicada en aquest projecte de millora del meu municipi i també en el 
nostre projecte col·lectiu de país, però per motius laborals i familiars no ho faré com a alcaldessa sinó 
com a regidora, amb la mateixa il·lusió i amb ganes d’ajudar en allò que faci falta i posant a disposició 
del municipi els meus coneixements i la meva experiència. 
 

Vull donar gràcies a tots els regidors i regidores que han format part de l’equip de govern la seva 

gran implicació en cadascuna de les seves àrees i evidentment la seva feina; als regidors i regidores 

de l’oposició per les seves aportacions i els seu tarannà constructiu i a tot el personal de 

l’Ajuntament. La seva feina és imprescindible per tirar endavant qualsevol projecte, i totes les 

persones són molt importants per aconseguir millorar el servei públic municipal. També vull agrair als 

veïns i veïnes d’Alcoletge que m’heu fet diferents aportacions i peticions i als que senzillament m’heu 

fet arribar opinions. Us asseguro que us he escoltat amb interès i he intentat, en la mesura que ha 

estat possible, tenir-les en compte. A totes les entitats -que són moltes i és un dels trets d’identitat 

del nostre municipi- us vull agrair la vostra feina en la promoció de l’esport, la cultura i el lleure, i 

també la vostra implicació en diferents activitats que us hem demanat des de l’ equip de govern. I en 

el terreny més personal, vull agrair a la meva família el seu suport incondicional, que per a mi ha 

estat molt important, i també la seva paciència per tantes hores que no els he pogut dedicar. En el 

mateix sentit, el meu agraïment als meus amics i amigues de sempre, pel seu recolzament i 

comprensió, i també a totes les persones que he conegut en aquesta etapa gràcies al meu càrrec i 

que m’han ajudat molt, tant a nivell professional com a nivell personal.  
 

Gràcies per aquesta etapa, el camí continua perquè encara hi ha necessitats per atendre i molts 

reptes per assolir. Volem que Alcoletge arribi molt lluny i per això  el trajecte que continua l’hem de 

fer acompanyats, amb la implicació de tot l’equip però també dels diferents col·lectius, entitats i 

veïns i veïnes del municipi.  

M. Lluïsa Prat Boneta 

Alcoletge, 15 de juny de 2019  
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 ÀREA DE GOVERN, PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA 
 

GOVERN 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
El Ple de la Corporació celebrat el 30 de novembre de 2018,  va aprovar la RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL i VALORACIÓ. 

La relació de llocs de treball  s’elabora per tal d’ordenar tots els llocs de funcionaris, personal laboral 
i personal eventual  amb el contingut mínim següent:  

 La denominació i les característiques dels llocs. 
 Els requisits essencials per ocupar-los. 
 El complement de destinació i, si escau, l'específic, si són llocs de personal funcionari. 
 El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de caràcter laboral. 
 La forma de provisió dels llocs. 
 Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per poder accedir-hi. 

La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer mitjançant la relació 
de llocs de treball. Per proveir un lloc de treball cal que consti a la relació corresponent, llevat que 
s'hagin de realitzar tasques urgents amb una durada determinada. 

 
VIGILANT MUNICIPAL 
Per decret d’alcaldia núm. 315,  de 19 de novembre de 2018, es va aprovar la convocatòria per tal de 
cobrir, per mitjà de concurs oposició, en règim de personal funcionari, UNA (1) PLAÇA DE VIGILANT 
MUNICIPAL.  
Procés que ha finalitzat durant el mes de juny de 2019. 

 

PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 
Subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, d’11.000 euros per la contractació d’una persona 

durant  6 mesos, amb categoria d’auxiliar administratiu. 

 

PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 
Mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Segrià,  es va atorgar a l’Ajuntament un treballador 

per a la brigada municipal, durant un període de 6 mesos.  

 

RENOVACIÓ ORDINADORS I ALTRE MOBILIARI 
Renovació de dos ordinadors i disc dur, destinats a les oficines municipals i servei assistència social i 

per import de  1.729,39 euros. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Funcionari
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SUBVENCIONS MANTENIMENT FAÇANES 
Continuant amb la línia d’incentivar l’arranjament de les façanes dels habitatges de la població, 

l’Ajuntament ha atorgat  l’any 2018 ajuts per import total de 975 euros, corresponents a la totalitat 

dels ajuts sol·licitats durant l’any. 

 

HISENDA 
 
Ordenances municipals.-  L’Ajuntament, continuant amb  la voluntat de  disminuir en tot allò que 
sigui  possible  la pressió fiscal als contribuents, l’any 2018  va modificar l’ordenança fiscal núm.  2. 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica  per incloure una bonificació potestativa en funció del 
tipus de carburant, per tal de prendre en consideració els vehicles híbrids i elèctrics i es va establir  
una bonificació del 75% de la quota de l’impost als titulars de vehicles d’aquest tipus.   
I l’ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on es preveu una 
bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
  

ESTAT DELS COMPTES BANCARIS DE LA CORPORACIÓ A 31-12-2018 
Els diferents comptes bancaris de la Corporació a 31/12/2019, presenten un ròssec total de 

2.840.344,81 EUROS 

 

SUBVENCIONS REBUDES 

ENS CONCEPTE COST 

ACTIVITAT 

SUBVENCIÓ 

ATORGADA  

INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS UNIVERSITAT D'ESTIU 3.153,5 1.364,50 

 OBERTURA PORTA LATERAL ESGLÉSIA 14.030,28 6.856,62 

 PUBLICACIÓ DEL LLIBRE 15 CARTES DE LA GUERRA CIVIL 

(EPISTOLAE) 

760,70 684,63 

 DOTACIÓ MOBILIARI SALA JOVENT 1.877,90 1.120,00 

 DOTACIÓ LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL 2.174,99 1.206,40 

 ACTUACIÓ HISTÒRIES IMPOSIBLES FESTA MAJOR MAIG. 1.089,00 1.000,00 

 CONCURS PINTURA RÀPIDA 1.200,00 1.200,00 

 AJUT  ESCOLA DE MÚSICA 14.761,47 2.697,49 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA DOTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL 16.554,35  14.500,00 

 AJUT FUNCIONAMENT CONSULTORI MÈDIC 31.000,00 26.905,00 

 SERVEI SOCORRISTES 2018 11.500,00 7.500,00 

 DESPESES ORGANITZACIÓ FESTIVAL BUUUF 36.648,32 18.000,00 

 AMPLIACIÓ VORERES AV. CATALUNYA 224.341,42 50.000,00 

 PLA MANTENIMENT CAMINS 8.969,00 5.458,00 

 AJUT FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS CURS 2016/2017 163.161,46 56.000,00 

 PLA EXTRAORDINARI INVERSIONS LOCALS, 20 17-18.  

CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS 

1.085.662,83 100.744,26 
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 ALLOTJAMENT DE TEMPORERS 7.530,62  7.530,62  

 PLA ARRENDAMENTS I SUBMINISTRES DE LA DIPUTACIÓ 

DE LLEIDA ANUALITAT 2018/2019 

179.900,00 17.900,00 

 MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC  38.990,32 25.000,00 

 OFICINA CAMPANYA FRUITA 2.168,74  2.168,74  

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PLA LOCAL DE JOVENTUT 12.859,00 3.730,00 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE 

CATALUNYA 

PROJECTE ALCOLETGE PER LA REUTILITZACIÓ DE 

RECURSOS I LA LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT 

ALIMENTARI 

30.010,35 17.192,40 

 MILLORA CAMINS ÀRIDS RECICLATS. CAMÍ DELS REPELS 11.391,40 5.799,60 

 MILLORA CAMINS ÀRIDS RECICLATS. CAMÍ DE SANT 

JAUME I CAMÍ VELL DE BELL-LLOC 

12.932,73 5.921,10 

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA GARANTIA JUVENIL 2018 11.000,00 11.000,00 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

AJUTS MEMORIAL DEMOCRÀTIC. SENYALITZACIÓ I 

DIFUSIÓ ESPAIS DE MEMÒRIA 

12.302,68 9.842,14 

DEPARTAMENT DE SALUT AJUT CONSULTORI 3.537,72 3.537,72 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

MANTENIMENT JUTJAT DE PAU 2018 3.000,00 3.000,00 

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT AJUT FUNCIONAMENT ESCOLA MÚSICA CURS 2016/2017 11.970, 6.324,79 

DEPARTAMENT CULTURA PROGRAMA.CAT OBRA ELS DARRERS DIES DE LA 

CATALUNYA REPUBLICANA 

1.633,5 457,38 

DEPARTAMENT GOVERNACIÓ ARRANJAMENT CAMÍ TOSSAL AGUSTINET 49.921,58 48.748,42 

BISBAT DE LLEIDA OBERTURA PORTA LATERAL ESGLÉSIA 14.030,28 6.000,00 

TOTAL SUBVENCIONS    459.690,45 

 

 

OBRES I URBANISME 
 

CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS 
Obra adjudicada amb lots. 

LOT 1. DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS, AMB DESMUNTATGE DE 

COBERTA DE FIBROCIMENT AMB AMIANT. 

 

Lot adjudicat a B-BIOSCA, S.L.  per un import de 24.989,40 euros  

 

 

LOT 2. PISTA POLIDEPORTIVA. 

 

 

Lot adjudicat a l’empresa VOLTES SLU – VOLTES 

CONNECTA SLU UTE,  per un import de 426.730,60 

euros 
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LOT 3. VESTIDORS. 

 

Lot adjudicat a l’empresa VOLTES SLU – VOLTES CONNECTA SLU UTE  per un import 

de 425.993,47 euros 

 

COST TOTAL OBRA: 877.713,47 EUROS 

 

 
 

 
CONSTRUCCIÓ SERVEIS AL CEMENTIRI MUNICIPAL I ARRANJAMENT DE LA FAÇANA PRINCIPAL DE 
LA ZONA D’ACCÉS AMB VEHICLES 
Obra executada per Manteniment i Reformes Ponent, S.L. 

Cost execució: 16.554,35 euros. 

Finançament:    Recursos propis: 2.054,35 euros 

Subvenció Diputació de Lleida: 14.500, 00 euros 

 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
Adquisició nova màquina netejadora per la pista. Cost 6.815,62 euros. 

 

BAR PAVELLÓ 
Instal·lació d’un nou aparell d’aire condicionat.  Cost 792,55 euros. 

 

CONSULTORI MÈDIC 
S’han executat obres d’aïllament acústic dels aparells de climatització instal·lats a la teulada de 

l’edifici que produïen vibracions que superaven els límits permesos.  Cost de l’actuació: 15.694,24 

euros  

Instal·lació d’una nova centraleta telefònica. Cost de l’actuació:  573,06 euros 

Ampliació memòria d’un ordinador. Cost: 143,32 euros 

Adquisició impressora monocrom. Cost: 566,01 euros 

 

CAMP DE FUTBOL 
 

 

Instal·lació de nou enllumenat al camp de futbol. Cost: 32.098,35 

euros 

Col·locació de tanca perimetral a la zona de tribuna. Cost: 1.475 euros 

Adquisició de caseta  per guardar eines i altres estris i col·locació de la 

mateixa. 7.935,18 euros. 
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COL.LEGI PÚBLIC 
Treballs de millora al col·legi consistents en condicionament del pati escolar. 

Import de l’actuació  9.000 euros.    

Despeses manteniment ordinari edifici col·legi públic  66.473,87 euros  

 

URBANITZACIÓ VORERA CARRER MIRALBÓ 
Obra adjudicada a l’empresa Constructora d’Alcoletge. 

Cost de l’adjudicació de l’obra: 48.141,33 euros 

Finançament:   Contribucions Especials: 48.424,51  euros 

Fons propis de la Corporació: 5.380,50 euros 
 

 

Pel càlcul del finançament s’ha tingut en compte el cost de l’obra d’acord amb el projecte, una 

vegada executada l’obra es farà una liquidació definitiva amb el cost real resultant.  

 

ADEQUACIÓ FERM PLAÇA FRANCESC PETIT 
Renovació del ferm de la plaça Francesc Petit. Cost de l’actuació: 8.093,09 euros 

 

CAMP DE BITLLES 
Adquisició caseta mòbil per guardar jocs i altres eines del Club de Bitlles. Cost: 1.694 euros 

 

CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERA ZONA OEST (ÀMBIT CORINSA) 
Obra adjudicada a Manteniments i Reformes Ponent, SL. amb càrrec al pressupost de 2018. 

Cost de l’actuació: 9.000 euros 

 

RENOVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM  
S’han executat obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Major. Cost de l’actuació: 

4.810,17 euros 

 

RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE 
Obres consistents en el canvi de la canonada de plom de la xarxa d’aigua de la plaça Sitjar. Cost de 

l’actuació: 2.762,25 euros 
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ÀREA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SERVEI 
 

AGRICULTURA. CAMINS MUNICIPALS 
 

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL TOSSAL DE L’AGUSTINET 

 

Obra adjudicada a l’empresa ARIDS ROMÀ, per un import 

de 47.425,50 euros. 

Subvenció atorgada pel Departament de Governació de la 

Generalitat: 48.748,42 euros.  

 

 

Si bé la subvenció atorgada és de 48.748,42 euros, l’import que l’Ajuntament podrà justificar 

únicament serà 47.425,50 euros atès que l’obra va ser adjudicada per un import més baix que el de 

licitació. 

 

MILLORA DE CAMINS AMB ÀRIDS RECICLATS 
 

CAMI DE LES GABERNERES -CAMI QUE UNEIX EL CAMÍ DE MIRALBÓ AMB EL CAMÍ D’ARTESA I 

D’AQUEST FINS AL CAMÍ DELS ALAMÚS-CAMÍ DE GRENYANA (tram després del pont de la sèquia de 

Fontanet) -CAMÍ LATERAL CANAL DE FECSA D’ACCÉS A L’HORTA I FINS AL LÍMIT DE TERME AMB 

LLEIDA   

Aquests camins han estat tractats amb àrids reciclats i suposa un total de 4,900 km de camins del 

terme municipal. 

Cost de l’actuació: 58.947,79 euros 

Finançament:  Subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya: 22.755,60 euros 

Fons propis de l’Ajuntament:  36.192,19 euros 

 

CAMÍ DE SANT JAUME I CAMÍ VELL DE BELL-LLOC 

S’han executat obres de millora del ferm amb àrids reciclats als camins de Sant Jaume i Camí Vell de 

Bell-lloc. 

Cost de l’actuació:  16.414,86 euros   

Finançament:    Subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya:  5.921,10 euros 

Fons propis de l’Ajuntament: 10.493,76 euros 
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OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ DELS REPELS  

L’Ajuntament té pendent d’executar les obres de millora del camí dels Repels. 

Actuació per la qual s’ha obtingut un ajut de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Cost de l’actuació: 11.391,40 euros. 

Subvenció Agència Catalana de Residus de Catalunya: 5.799,60 euros. 

 

OBRES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL 

Les despeses assumides per l’Ajuntament per treballs de manteniment dels camins del terme 

municipal, consistents en reparació del ferm, segar marges  i neteja de cunetes han suposat un cost 

anual de 23.301,22 euros.  

 

MEDI AMBIENT 
 

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  
La implementació del servei de recollida d’escombraries amb illes de contenidors suposa un cost 

anual de 136.855,92. Aquest import podrà ser a la baixa en funció del retorn que el Consell Comarcal 

del Segrià faci a l’Ajuntament com a conseqüència del grau de reciclatge que s’aconsegueixi al 

municipi. 

L’adaptació dels espais per la ubicació de les illes ha suposat un cost de 2.363,55 euros.  

L’Ajuntament  ha adquirit 5 noves illes de contenidors per tal de redistribuir la implantació d’illes al 

municipi i millorar el servei de recollida. El cost d’aquesta adquisició és de 45.000 euros.  

L’Ajuntament també ha adquirit, per tal d’optimitzar el reciclatge en espais lúdics municipals amb 

concurrència de persones durant la celebració d’actes diversos, dos lots de contenidors en format 

mitjà i transportables. Cost: 2.339,17 euros.   

 

SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS 
 

L’aportació de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Segrià pel 

manteniment de la gossera comarcal corresponent al 2018 ha 

estat de 3.415,00 euros, segons conveni signat. 

Altres despeses sanitàries assumides per la cura d’animals durant  

l’any: 450 euros 
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SERVEIS  
 

ADQUISICIÓ VEHICLE MUNICIPAL PER A LA BRIGADA  

 

Furgoneta Marca: NISSAN       Model: NV300 FURGON L2 H1 

Cost: 24.136,11 euros 

 

 

 

PISCINES MUNICIPALS 
 

Funcionament temporada estiu 2018 

Abonaments venuts  968,  amb una recaptació total de               

27.501,70 euros 

Tiquets  venuts  189,    amb una recaptació total de                       

3.402,00 euros 

Entrades venudes 172,  amb una recaptació total de                          

1.118,00 euros 

Total recaptat:   32.021,70 euros. 

 

 

 

 Despeses d’inversió:                                    19.042,49  €  

Instal·lació sistema control d’accés.  Cost: 15.958,27 euros 

Adquisició portàtil digitalitzador empremta per control d’accés. Cost: 549,00 euros. 

Adquisició de nou mobiliari per la zona de terrassa de la marquesina. Cost: 847,24 euros. 

Adquisició d’un nou neteja fons. Cost: 1.688,43 euros. 

 

Despeses de funcionament:                                                                                           23.663,58 € 

Compensació per control accés piscines per import de 8.005,42 euros 

Despeses de funcionament i manteniment de les instal·lacions, canvi de reixa canal desbordament, 

reparació neteja fons i altres per import de 12.246,90 euros.  

 Productes tractament aigua per import de 3.411,26 euros. 

 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Amb càrrec al pressupost de 2018, s’ha previst executar les següents actuacions: 

Repintat de la senyalització horitzontal dels carrers de la població. Cost de l’actuació:  25.658,57 

euros 
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CONSTRUCCIÓ DE RESSALTS 
També amb càrrec al pressupost de 2018 s’ha previst la Construcció de ressalts als carrers  Miralbó, 

Paral·lel, Av. Catalunya, Mirador del Segrià, Lleida, i bandes rugoses a l’Av. Vall d’Aran i al Camí 

dels Alamús, amb un cost de 26.809,91 euros 

 

ALTRES ACTUACIONS EN VIALS MUNICIPALS 
Adquisició de 7 bancs  per renovació dels existents als carrers  Majors, Ntra. Sra. del Carme, i Av. Lluís 

Companys. Cost total 4.255,57 euros 

Adquisició de tanques per senyalitzacions puntuals en la via pública: 1.294,91 euros 

 

ESTRIS MANTENIMENT VIALS 
Adquisició d’un bufador. Cost: 498 euros 

Adquisició d’un martell elèctric: 434,61 euros. 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ, FESTES, JOVENTUT I ESPORTS 
 

EDUCACIÓ 
 

AJUTS A L’ADQUISICIÓ I SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES  
Continuant amb la línia de socialització de llibres  iniciada el curs passat amb el compromís de 

l’Ajuntament d’assumir el cost dels llibres de text per una primera adquisició i posada en 

funcionament del mètode, l’aportació per al curs 2018-2019 destinada a socialitzar els llibres de 5è i 

6è ha estat de 12.752,24 euros.  

La subvenció de fins a 90 euros per alumne en llibres de cursos no socialitzats per al mateix  curs 

2018/2019 ha estat de 14.609,91 euros. 

L’ajuntament per tal de fer extensiu l’ajut per l’adquisició de llibres a tot l’ensenyament obligatori ha 

previst ampliar la línia de subvenció als alumnes d’ESO que cursin aquest ensenyament a l’institut de 

referència.  

 

LLAR D’INFANTS 
El nombre de nens matriculats a la Llar d’infants per al curs 2018/2019 ha estat de 60 nens. 

El nombre de places autoritzades actualment és de 61. 

La infraestructura de la Llar d’infants actualment permet disposar fins a 81 places, prèvia autorització 

del  Departament d’Ensenyament.   
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Per al curs 2018/2019 s’han realitzat les següents actuacions a la Llar d’infants: 

Dotació de mobiliari: 

Adquisició de dues taules col·lectives, 16 cadiretes i 11 llits apilables. Cost  2.122,18 euros 

Adquisició d’hamaques. Cost: 527,56 euros 

Adquisició d’unes estanteries i canviadors de bolquers. Cost: 955,90 euros   

Adquisició i instal·lació de tanca metàl·lica de colors. Cost: 1.812,58 euros. 

Adquisició d’1 ordinador portàtils i projector. Cost: 1.500 euros. 

Adquisició de material educatiu. Cost: 2.800,76 euros  

Despeses de manteniment ordinari de l’edifici Llar d’infants: 23.977,85 euros 

 

FESTES 
 

CARNESTOLTES 
Actuació del grup PASTORETS ROCK. Cost: 2.420,00 euros. 

Donació per a premis a les millors disfresses: 450 euros. 

Despeses seguretat pavelló: 275,28 euros 

Festa  organitzada per l’Associació Esportiva Alcoletge amb la col·laboració econòmica de 

l’Ajuntament. 

 

FESTA MAJOR DE MAIG 
La  Festa Major de Maig  va comptar amb els següents actes: 

Sessions de  ball a càrrec de l’ORQUESTRA MARAVELLA, ORQUESTRA GRAN PREMIER  I GRUP 

CRYSTAL. 

L’espectacle EN PEYU I EN DANI. 

L’actuació dels grups LA COSA NOSTRA,  THE JUKEBOX , Dj POL VERDÉS, Dj JORDI BALAGUÉ,  DJ NAR6 

SOUND, XARANGA MÀGIC, HUMOR TIME, per la Festa Jove. 

L’espectacle infantil AL FIN Y AL CABO DEL GRAN RUFUS.  

La Colla de Gegants de Maials que va amenitzar la sessió matinal de la festa i el tradicional correfocs 

amb espectacle de FOCS CALENTS I CORNUTS D’ARBECA. 

El cost total de la Festa Major assumit per l’Ajuntament ha estat de 33.796,23 euros.  
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FESTA DE LA GENT GRAN 
Coincidint amb la Festa Major de Maig, l’Ajuntament ret homenatge a la gent gran del nostre poble  

col·laborant econòmicament amb la Festa  de la 3a Edat  organitzada per la Llar de Jubilats. 

Cost del berenar celebració:  3.852,00 euros 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
Festa organitzada per l’Agrupació Cultural i Recreativa els Timons . 

Actuació de l’Orquestra “QUE TAL ” a càrrec de l’Ajuntament en concepte de col·laboració econòmica  

en l’organització de la festa i amb l’ acte de votació i elecció de les pubilles i hereus de les festes. 

Acte festiu a les piscines amb instal·lació d’inflables.  

Lloguer cabines sanitàries 

Cost total de la Festa assumit per l’Ajuntament: 3.100,14 euros 

 

FESTA MAJOR DE SETEMBRE 
Per la celebració de la Festa Major de Setembre es van organitzar els següents actes: 

Sessions de ball a càrrec de l’ORQUESTRA NOVA BLANES, GRUP EXCELSIOR, BANDA SONORA. 

L’espectacle de QUIM MASFERRER. 

L’actuació de DOCTOR PRATS, BAN’D’AL·LUCINÒGENS, ALL I OLI, DJ JORDI BALAGUÉ, DJ HARO i 

XARANGA MAI TOQUEM BÉ, per a la Festa Jove. 

Espectacles infantils,  MR. PARFUM  de Festuc Teatre, EL MENTIDER del Grup Sidral 

Focs d’artifici a càrrec de LO SOTRAC 

El cost total de la Festa Major assumit per l’Ajuntament ha estat de 54.897,38 euros.  

 

ESCALA EN HI-FI 
El Grup d’Escala en Hi-Fi del poble, al mes de setembre va organitzar una actuació en record de 

temps passats. 

L’Ajuntament va col·laborar econòmicament assumint el cost del lloguer de l’equip de so:  2.057 

euros.  

 

JOVENTUT 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
ACTIVITATS PROGRAMADES DINS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
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CURS DE PRIMERS AUXILIS I ÚS DEL DEA 

Persones inscrites: 13 participants  

Cost de l’activitat: 725 euros 

Recaptació matrícula: 130 euros 

 

CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 

Persones inscrites: 9 participants  

Cost de l’activitat:  484 euros. 

Recaptació matrícula:  90 euros. 

 

CURS CARRETÓ ELEVADOR 

Inscrit al curs: 15 participants 

Cost de l’activitat: 1.175 euros 

Recaptació drets inscripció: 520 euros 

 

CURS DE DIRECTOR DE LLEURE 

Participants: 15 participants 

Cost de l’activitat: 7.200 euros 

Recaptació drets inscripció: 2.250 euros 

 

LOCAL DEL JOVENT 

 

 

 

Dotació de mobiliari per reunions de l’entitat al  local del jovent.  

1 taula de juntes, 9 cadires i 1 prestatgeria. Cost: 1.877,86 euros 

ESPORTS 
 

L’Ajuntament d’Alcoletge és garant en la promoció esportiva del municipi. Les instal·lacions 

municipals, pavelló poliesportiu, camp de futbol, camp de bitlles i piscina descoberta tenen un    

manteniment i millora contínua per tal de conservar-les en un estat òptim per a la pràctica de 

l’esport. 

L’any 2019 es  podrà disposar d’una pista poliesportiva com a nova instal·lació  per donar més 

facilitats a les diferents entitats o persones que es dediquen a la pràctica de l’esport.  
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L’Ajuntament d’Alcoletge dona suport econòmic a totes les entitats del municipi que treballen i 

promouen l’activitat esportiva. Les entitats i particulars  beneficiaris han estat: 

Associació Esportiva Alcoletge, Club Futbol Sala, Club Patí Alcoletge, Club Ciclista Alcoletge, Grup 

d’Escacs, Joan Lladós,  Societat de Caçadors i Associació Atlètica Els Tres Tossals.  

 

CURS DE NATACIÓ 
Durant tres setmanes del mes de juliol es va fer cursos de natació per a nens. 

Participant: 10 participants 

Cost de l’actuació: 627,07 euros 

Recaptació drets inscripció: 350 euros 

 

CAMINADA DE SANT JAUME 
 

El dia 25 de juliol, es va fer la tradicional CAMINADA DE 

SANT JAUME. 

La caminada acabà amb un sopar popular al carrer Nou 

amenitzat per una CANTADA D’HAVANERES I ROM 

CREMAT AMB EL GRUP XARXA. 

 

 

PEDALADA POPULAR 
Coincidint amb la Setmana europea de la mobilitat, el dia 7 d’octubre es va organitzar una pedalada 

popular, amb la col·laboració del Club Ciclista Alcoletge i l’Associació de Dones d’Alcoletge. 

Participants: 96 inscrits 

Cost de l’activitat: 59 euros 

 

FUTBOL NET A ALCOLETGE 
Iniciativa de la Fundació Barça desplegada al territori lleidatà durant el 2018 gràcies a la col·laboració 

de la Diputació de Lleida i on hi ha participat els municipis d’Alcoletge, Fondarella, Oliana i Torres de 

Segre. 

La metodologia del programa FutbolNet fomenta els valors del FC Barcelona; l’esforç, el respecte, el 

treball en equip, la humilitat i l’ambició, entesos des de la cultura de la cooperació, on els valors 

afavoreixen a un mateix i a tota la comunitat. 
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Durada: maig-desembre 2018 

Aquesta activitat ha estat a cost gratuït per l’Ajuntament així 

com per a tots els nens participants. 

Nombre de participants: 34 

 

 

 

ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL 
 

SALUT 
 

Adquisició d’un aparell desfibril·lador  a l’empresa Neosalus, per import de 2.654,00 euros, que s’ha 

instal·lat a la façana exterior del Col·legi amb l’interès que el camp d’actuació en cas d’urgència tingui 

un abast més ampli i que no estigui  condicionat únicament a l’horari escolar.  

També s’ha adquirit un aparell desennuegant al servei del menjador escolar. Cost: 254,00 euros. 

BENESTAR SOCIAL 
 

Servei delegat i gestionat pel Consell Comarcal del Segrià.  

Els serveis socials donen atenció a persones grans, famílies  i infants amb necessitats especials. 

El nombre d’usuaris del municipi atesos durant l’any 2018 ha estat de 443, dels quals 197 eren 

homes i 246 dones. 

Les problemàtiques ateses han estat:  

Habitatge: 19 usuaris 

Econòmiques: 194 usuaris 

Laborals: 65 usuaris 

Salut i drogodependències: 86 usuaris 

Discapacitats: 52 usuaris 

Aprenentatge: 9 usuaris 

Sospita de maltractament: 7 usuaris 

Mancances socials: 140 usuaris 

Altres (problemes legals d’estrangeria i desatenció institucional): 5 usuaris.  

L’aportació econòmica de l’Ajuntament al Consell Comarcal per aquest servei l’any 2018 ha estat 

de 32.340,05 euros. 
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DINAMITZACIÓ ESPAIS LÚDICS I DE LA SALUT 
Els dies 26 i 27 de novembre, personal professional va impartir classes de formació per adults als 

espais lúdics i de salut. 

Activitat programada en coordinació amb els Serveis de Salut del consultori mèdic municipal. 

 

ÀREA DE CULTURA I TURISME 
 

CULTURA 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Durant l’any 2018 s’han adquirit 71 llibres, majoritàriament novetats editorials, per valor de 2.500  

euros. 

El nombre de préstecs de llibres durant aquest mateix període ha estat de 717 

S’ha continuat amb la iniciativa de dotar a la biblioteca dels llibres de lectura recomanats als alumnes 

d’educació secundària obligatòria per l’institut de referència.  

Ajut IEI per l’adquisició de llibres: 1.206,04 euros 

 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA GUERRA CIVIL. FRONT DEL SEGRE  
El Centre d’Interpretació de la Guerra Civil, documentat  i fonamentat en la temàtica que versa 

principalment a nivell municipal, també acull durant l’any, per tal de dinamitzar-lo i obrir-lo a 

diferents sectors de població, exposicions itinerants, presentacions literàries, xerrades formatives... 

totes elles indicades amb més dins d’aquest apartat de Cultura.   

Han  visitat el Centre alumnes de l’IES Caparrella, IES Ronda de Lleida, IES Canigó d’Almacelles, IES 

Joan Solà de Torrefarrera i Centre Educatiu del Segre, entre altres persones i grups, fins a un total de 

1.307 visites durant l’any 2018.  

 

DIADA DE SANT JORDI 
L’Ajuntament va adquirir punts de llibre per oferir  al punt de venda de llibres i roses que l’entitat Els 

Timons organitza amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi. Cost de l’actuació: 181,50 

euros  

 

BUUUF FESTIVAL, PALLASSOS I BUFONS A LA GORRA 
Els dies 13,14 i 15 d’abril es va celebrar la IV edició del 

Festival DE PALLASSOS I BUFONS A LA GORRA, BUUUF, 

activitat amb gran recolzament popular i èxit de 

participació. Cost de l’esdeveniment: 39.835,77 euros 
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CONCURS DE FOTOGRAFIA 
XVI Edició del Concurs de fotografia.  

Tema: EL PAS DEL RIU SEGRE PER ALCOLETGE 

Premis:  Categoria paper:  Primer premi per a Jofre Jové, dotat amb 200 euros 

    Segon premi  per a Ramon Biosca, dotat amb 150 euros 

    Tercer premi per a Nerea De Benito, dotat amb  100 euros 

 

Categoria Instagram: 

Primer premi  per a Adrián Rodríguez, dotat amb 125 euros  

Segon premi per a Jaime Charles, dotat amb 75 euros  

Tercer premi per a Pau Pascual, dotat amb  50 euros 

 

 

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
IV  edició del CONCURS DE PINTURA RÀPIDA, organitzat per l’Ajuntament coincidint amb la Festa 

Major de Setembre. 

Guanyadors d’aquesta edició: 

Primer premi: Mercé Humedas, dotat amb 700 euros 

Segon premi: Alejandro Miras, dotat amb 500 euros 

Tercer premi: Aïda Mauri, dotat amb 300 euros,  gentilesa d’Agroferti 

 Quart premi: Josep Maria Aznar, dotat amb 300 euros, gentilesa de SIC 24 

Cinquè premi: Antoni Mariscal, dotat amb 300 euros, gentilesa de Mobles Prat  

Gratificacions jurat:  200 euros 

SUBVENCIÓ IEI:  1.200 euros. 

 

CERTAMEN LITERARI DE CARTES  EPISTOLAE 
V Edició del Certamen Literari de Cartes Epistolae sobre la Guerra Civil Espanyola. 

Guanyadors: 

Premi categoria absoluta amb una dotació de 600 euros per a Bernat Huguet. 

Premi categoria jove amb una dotació de 300 euros per a Irene Comas. 

L’entrega dels premis  ha estat amenitzada amb una lectura teatralitzada i musicada de les obres 

guanyadores a càrrec del grup de teatre A4 Forques. 

Cost total de l’acte:  

Gratificació del Jurat: 700 euros 

Refrigeri: 154,20 euros 

 



20 

 

TEATRE   
ADÉU PETER PAN a càrrec de Festuc Teatre.   

Obra inclosa dins del PROGRAMA.CAT de la Generalitat 

Cost caixet: 1.573 euros  

Subvenció Generalitat-Diputació de Lleida: 558,41 euros 

Cost de l’actuació a abonar per l’Ajuntament: 1.014,59 euros 

 

 

  

MÚSICA 
ORQUESTRA SIMFÒNICA JULIÀ CARBONELL 

Taller ofert per l’orquestra simfònica Julià Carbonell i l’escola l’Intèrpret de Lleida. 

Actuació gratuïta per gentilesa de la Diputació de Lleida. 

 

LICEU A LA FRESCA 

Liceu a la Fresca. L’Ajuntament va signar un  conveni de col·laboració cultural amb la Fundació del 

Gran Teatre del Liceu, amb l’intent d’atansar l’opera al públic en general. L’opera escollida va ser 

MANON LESCAUT DE GIACOMO PUCCINI.  

Acte sense cost per a l’Ajuntament. 

 

BERTA PUIGDEMASSA 

ELS 4 ELEMENTS, concert d’arpa a càrrec de la intèrpret BERTA PUIGDEMASSA. 

Acte contractat a través del PROGRAMA.CAT 

Caixet: 1.450 euros. 

Subvenció de la Generalitat-Diputació: 450 euros 

Cost assumit per l’Ajuntament: 1.000 euros 

 

MUR DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS 
 

 

 

 

Mural a la  Plaça dels Països Catalans, obra de l’artista Oriol Arumí. 

Cost de l’actuació: 3.352,80 euros 
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UNIVERSITAT D’ESTIU     
En conveni amb la Universitat de Lleida va tenir lloc una nova edició de la Universitat d’Estiu, dels 

dies 5 al 7 de juliol. 

TEMA: L’ESCOLA CATALANA: DE LA REPÚBLICA A LA REPÚBLICA 

Equip docent: Alfred Agustí Farreny  (professor), Isabel del Arco Bravo (UdL), Francesc Canosa Farran  

(periodista), Isaac Forns Gabandé (mestre), Javier Giménez Gracia (professor), Antonieta Jarne Mòdol  

(UdL), Glòria Jové Monclús (UdL) i Moisés Selfa Sastre (UdL). 

Participants: 33 alumnes.   

Cost de l’activitat: 2.250,72 euros. 

Subvenció Institut d’Estudis Ilerdencs:  1.364,50 euros 

Segons dades aportades per la UdL, el curs ha tingut una valoració acadèmica global de 9,18 sobre 10. 

La valoració màxima dels cursos d’estiu d’aquest any ha estat de 9,80; la mínima 7,46  i la mitjana 

9,14. 

Dins dels actes de la Universitat d’Estiu es va programar la interpretació de l’obra “ELS DARRERS DIES 

DE LA CATALUNYA REPUBLICANA.” L’ÈXODE REPUBLICÀ DEL GENER DE 1939 EXPLICAT PER ANTONI 

ROVIRA I VIRGILI. 

Acte contractat dins del PROGRAMA.CAT 

Caixet: 1.633,50 euros 

Subvenció Generalitat-Diputació: 457,38  euros 

Cost assumit per l’Ajuntament: 1.176,12 euros.   

 

CURSOS FORMATIUS I EXPOSITIUS 
 

TALLER DE CUINA PER A PRINCIPIANTS  

Impartit per Pilar Rius Colom. 

Participants: 22 participants 

Cost de l’activitat: 847,00 euros. 

Recaptació matrícula: 90 euros 

 

CURS DE FOTOGRAFIA 

Impartit per Paco Lacasa 

Persones inscrites: 18 participants  

Cost de l’activitat: 1.700 euros 

Recaptació matrícula: 360 euros  
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CURS DE TEATRE 

Activitat a càrrec del grup de teatre A 4 FORQUES. 

Cost de l’activitat: 3.120 euros. 

 

CURS DE TAI-TXÍ AMB EL PROGRAMA “ACONSEGUEIX SENSACIONS” 

Curs programat per la Llar de Jubilats del municipi. 

Participants: 16 persones 

Cost econòmic assumit per l’Ajuntament: 1.393,92 euros 

 

TALLER MEMÒRIA I ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

Impartit per la psicòloga Sheila Aguilar 

Inscrits al curs: 20 alumnes 

Cost de l’activitat: 1.152,00 euros 

 

EXPOSICIONS, CONFERÈNCIES I DOCUMENTALS 
 

Exposició : LLUIS COMPANYS, UNA VIDA PELS CATALANS 

Aquesta exposició ha estat cedida gratuïtament a l’Ajuntament pel Consell Comarcal de   l’Urgell. 

Documental:  MEMÒRIA DEL PLA, 1931-1955,  que  consta de tres parts: SEGONA REPÚBLICA. LA 

GUERRA CIVIL. EL PRIMER FRANQUISME. Acte presentat per Jordi Soldevila i cedit pel Centre de 

Recerques del Pla d’Urgell “MASCANÇÀ” 

Conferència: LLUÍS COMPANYS I EL DIFÍCIL ENCAIX ENTRE CATALUNYA I ESPANYA 

Conferència: POMPEU FABRA VIST DES DE LLEIDA a càrrec del lingüista i dialectòleg  Ramon Sistac.  

Acte programat coincidint amb els 150 anys del seu naixement i els 100 anys de la gramàtica catalana. 

Cost de l’activitat: 151,25 euros. 

Exposició: Complementava l’acte de la conferència l’exposició “POMPEU FABRA, UNA LLENGUA 

COMPLETA” que va  estar exposada al Centre d’Interpretació de la Guerra Civil. 
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Taula col·loqui “1 D’OCTUBRE, UN ANY DESPRÉS ON SOM?”, acte commemoratiu  de l’1 d’octubre 

de 2017, amb la participació d’Anna Arqué, Francesc Canosa, Antonieta Jarne, Àlvar Llovet, Josep 

Maria Solé Sabaté i Bea Talegon, moderat per Ignasi Calvo.  

L’Ajuntament en agraïment els va obsequiar amb un sopar en acabar l’acte.  

Cost de l’activitat: 968,68 euros 

Coincidint amb aquest acte la Sala d’exposicions de l’Ajuntament acollia l’exposició fotogràfica  “L’1 

D’OCTUBRE A LES TERRES DE PONENT”   

 

Xerrada sobre NEUS CATALÀ, a càrrec de la historiadora Elisenda Belengué Mercadé 

Invitació petit refrigeri amb un cost de 36,50 euros. 

Mostra Fotogràfica  “VALORS DEL SEGRIÀ”. Exposició cedida gratuïtament pel Consell Comarcal del 

Segrià. 

 

TROBADA DE PUNTAIRES 
Acte organitzat per l’Associació de Dones amb el suport econòmic de l’Ajuntament. 

Aportació de bosses amb  serigrafia de l’escut municipal d’obsequi per a totes les participants. Cost: 

765 euros. 

 

JORNADA CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
El Centre d’Estudis Comarcals va organitzar els dies 17  i 18 de novembre els següents actes al nostre 

municipi: 

El SEGRIÀ  A ESTUDI, trobada on investigadors i estudiosos van exposar públicament treballs sobre la 

comarca. 

TOSSALS PLENS D’HISTÒRIA I MÚSICA  (Coneixem el nostre patrimoni amb Joan Ramon Gonzàlez.) 

 

TURISME 
 

MERCADET D’ALCOLETGE  
 

Fira d’articles de segona mà. Aquest any es va situar al 

carrer Nou.  

Nombre de parades participants: 35 

 
 

Per amenitzar l’activitat es va contractar l’actuació WITCHIN, espectacle de carrer a càrrec de la 

Companyia Talia Teatre.  

Cost de l’actuació: 1089 euros. 
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ALBERG DEL PELEGRÍ 
L’Alberg del Pelegrí  municipal és un referent per a les persones que fan el camí de Sant Jaume o el 

Camí Ignasià de Catalunya. 

Durant l’any 2018 han pernoctat a l’alberg 96 persones, moltes de les quals procedents de diferents 

indrets de Catalunya i d’Espanya, i d’altres d’Alemanya, Austràlia, Canadà, França, Finlàndia, Holanda, 

Hongria, Polònia, Regne Unit i  República Txeca.  

 

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

sense   suposar cap cost econòmic extern. 

 

 

 

 

 

 


