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JULIOL – DESEMBRE 2016 

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. 
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COMUNICACIÓ 

 TELEFONIA MÒBIL 

 

L’Ajuntament, amb l’objectiu de fer front als nous reptes de comunicació del segle 

XXI,  ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa ADAMO  TELECOM 

IBERIA, S.A.  per tal de dotar de fibra òptica al municipi. Les persones i empreses 

interessades en aquest servei podran tenir una connexió de 1000 Mb de baixada i 200 

Mb de pujada. 

Actualment ja s’han iniciat els treballs de desplegament de la xarxa  pel municipi. 
 

 

GOVERN 

El Servei d’Ocupació de Catalunya, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament, ens  ha atorgat 

un ajut de 55.000 euros per la contractació de 5 persones en pràctiques dins del 

Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, per un termini de 6 mesos. 

Dins de l’oferta proposada per l’Ajuntament d’acord amb els criteris que fixa el 

programa, s’ha contractat dues persones per a suport a les Oficines municipals, un 

personal de Brigada i dues persones de  suport a la Llar d’Infants.  

 

HISENDA 

 

 ESTAT  DELS COMPTES  CORRENTS BANCARIS  DE LA 

CORPORACIÓ A 31/12/2016 

 

El saldo dels diferents comptes bancaris de l’Ajuntament en data 31 de desembre de 

2016, 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. Estem 

treballant per trobar solucions ajustades a la legislació vigent per tal de poder realitzar 

les inversions importants i necessàries per al nostre municipi. 

 

 SUBVENCIONS REBUDES  

Les  subvencions  que ens han estat atorgades d’ençà de la darrera informació tramesa 

en el butlletí anterior són: 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ, GOVERN, PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA 
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
 

 Renovació gespa camp de futbol i treballs d’assentament, per import de 

8.873,74 euros 

 Ajut finançament servei de socorristes temporada estiu 2016, per import de 

7.500 euros 

 Ajut a les despeses de manteniment, funcionament i administració del 

consultori mèdic 2016, per import de 25.995 euros 

 Allotjament de temporers i oficina municipal campanya fruita temporada 

2016,   per import de 6.559,01 euros 

 Ajuts realització Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima per import de 

3.617,80 euros 

 Ajut per l’adquisició de material sanitari per al consultori mèdic, per import 

de 2.500 euros 

 Ajut millora de la xarxa de distribució d’aigua potable  del municipi de 

25.000 euros 

 Ajut per la  3a. Adquisició de Carpes per protegir parades del Mercat de 2a. 

Mà, per import de 1.100 euros 

 Ajuts Pla Local Joventut 2016   per import de 1.000 euros 

 Programa d’Inversions de la Diputació de Lleida 2016, per a despeses de 

manteniment i conservació, per import de 24.779,75 euros 

 

INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS  
 

 Ajuts per impartició d’ensenyaments musicals a l’escola de música municipal, 

any 2016,  per import de 2.120 euros 

 Ajuts per l’organització del II concurs de Pintura ràpida poble d’Alcoletge, 

per import de 1.200 euros  

 Ajut per la promoció teatral. Cursos de  teatre  per a nens i joves,  per import 

de 772,50 euros  

 Ajut per l’adquisició de cadires per a la sala polivalent (pavelló) per import de 

838,39 euros 

 Dotació de llibres per la biblioteca municipal any 2016,  per import de 

1.345,60 euros 

 Ajut per la programació d’oferta cultural  any 2016, per l’espectacle de 

correfocs  festa major, per import de 1.000 euros 

 Ajut per  adquisició d’equipaments bens mobles.  Equip megafonia per la sala 

d’actes i armari protector, per import de 5.000 euros 
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DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT 

 Subvenció Pla Local de Joventut 2016, per import de 3.200 euros 

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 

 Ajut per a programes formatius  adreçats a les dones, per import de 2.000 

euros 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ  

 PUOS 2016-2017 Línia de reparacions, manteniment i conservació per import 

de 28.733,64 euros 

 

 ORDENANCES FISCALS 

 

Bonificació Vehicles Elèctrics o Híbrids    

Amb efectes per aquest any 2017,  l’Ajuntament ha establert una bonificació del 75% 

de la quota de l’impost als titulars dels vehicles tipus turisme elèctric o híbrid. Per a 

gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant 

les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 

 

Taxes per la Retirada de Vehicles  Servei de Grua 

Així mateix i d’acord amb el conveni de retirada de vehicles que s’ha signat amb una 

empresa de grues, l’Ajuntament ha aprovat la següent taxa per la retirada i custòdia de 

vehicles: 
Per la retirada de vehicle:                                             H. Diürn      H. Nocturn (*) 

1. Motocicleta i vehicle fins a 2.000 kg                                   60 €        90 €  

2. Furgó de més de 2.000 kg                                   72 €      108 € 

3. Vehicle sobredimensionat (roda bessona o de mes de 6 m.)  96 €     144 € 

 

(*) Horari nocturn: De 20 h a 8 h de dilluns a divendres i de divendres de 20 h a 8 hores de 

dilluns. 

Pel dipòsit del vehicle:              

 

1. Motocicleta i vehicle fins a 2.000 kg.                                       3, 63 €  / dia  

2. Furgó de més de 2.000 kg                                            6, 05 €  / dia  

3. Vehicle sobredimensionat (roda bessona o de mes de 6 m.)      8, 47 € / dia  

 

Aquests imports s’aplicaran a partir de les 24 hores des de la retirada del vehicle.  
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 OBRES DE CONSOLIDACIÓ DEL TOSSAL DE L’AGUSTINET 

 

Actualment s’està portant a terme les obres de 

Consolidació del Tossal de l’Agustinet. L’obra ha 

estat adjudicada a l’empresa COMPRAT 47 S.L.,  

per la quantitat de 111.614,30 euros IVA inclòs. 

Aquest obra compta amb una subvenció de la 

Diputació de Lleida, dins del Programa d’Inversions 

Locals, per un import de 24.799,55 euros.  

 

Així mateix l’empresa COMPRAT 47, S.L., executarà obres complementàries a la 

construcció del mur de consolidació, consistents en incrementar l’amidament 

d’escullera, connexió d’un drenatge de l’escullera fins al desguàs existent als dipòsits 

adjacents a l’obra i pavimentació de les zones  d’accés. També es demolirà una caseta 

existent per tal de condicionar l’entorn de l’obra,  amb un pressupost total de 

26.778,03 euros. 

 

 

 PROJECTE CONSTRUCCIÓ NÍNXOLS 

 

S’ha tramitat l’aprovació del projecte per la construcció de 27 nínxols al Cementiri 

Municipal, amb un pressupost d’execució de 31.724 euros IVA inclòs. 

 

 OBRES DE MILLORA DE LA XARXA  DE CLAVEGUERAM 

 

S’han executat obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer Ntra. Sra. del 

Carme, per import de 3.842,38 euros.  

 

 CONSTRUCCIÓ TALLER AL MAGATZEM DEL  DAVALL DE LA 

LLAR D’INFANTS. 

 

S’ha adaptat una petita zona del magatzem del davall de la Llar d’Infants, per a 

destinar-lo a taller per al personal de manteniment de la zona del Col·legi, Llar 

d’Infants, Pavelló i Piscines. 

L’import d’aquesta actuació ha estat de  3.548,93 euros.  

 

 

 

 

ÀREA D’URBANISME I OBRES 
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 OBRES CONDICIONAMENT DEL COL·LEGI PÚBLIC PER A L’INICI 

DEL CURS ESCOLAR 2016-2017 

 

Conseqüència del nombre d’alumnes matriculats al Col·legi públic per al curs escolar 

2016-2017,  a més a més dels mòduls instal·lats pel Departament d’Ensenyament a la 

pista, s’han hagut d’adaptar algunes aules, treballs que s’han realitzat aprofitant les 

vacances d’estiu juntament amb les tasques de manteniment necessàries al Centre.  

El cost de la inversió realitzada ha estat de 15.032,79 euros. 

Pel que fa a béns mobles l’Ajuntament ha fet l’aportació de 1.500 euros per 

l’adquisició d’una pissarra digital per a les noves aules. 

 

 EQUIPAMENTS BÉNS IMMOBLES 

 

* Equip de so per la Sala d’actes de l’Ajuntament. S’ha dotat  d’un equip de so  

permanent a la Sala d’actes. L’adquisició de l’equip i de l’armari necessari per a la 

ubicació del mateix ha suposat un cost de  5.355,21 euros.  

*Davant la necessitat de reposar cadires al pavelló poliesportiu, malmeses amb el 

pas del temps, se n’han  adquirit  300 de noves, amb un cost total de 4.337,85 euros. 

*Ampliació de la dotació de cadires del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil. 

Donat les  conferències i cursos que es realitzen al Centre, s’ha considerat convenient 

l’adquisició de 10 cadires més. L’import d’aquesta adquisició ha  estat de 1439,90 

euros. 

*Alberg del Pelegrí,  s’ha adquirit més matalassos i somiers per cobrir les necessitats 

plantejades. 

L’import de l’adquisició ha estat de  938,96 euros. 

 

*Escola de música. Adquisició d’un banc per la zona d’espera. Cost 594,59 euros. 

* Sala polivalent (antiga ludoteca) S’ha comprat dos armaris, un per a l’ús de 

l’Associació de  Dones,  que  fan manualitats  a la sala, i un altre per a l’ús del Club 

d’Escacs, amb un cost total de 764,72 euros. 
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AGRICULTURA 

El manteniment ordinari dels camins municipals, consistent en la neteja dels marges 

(herbicides, picar, etc. ) i reposició dels ferms en mal estat,  durant l’any  2016,   ha 

suposat un cost de  13.024,65 euros. 

MEDI AMBIENT 

 MANTENIMENT DE LES PLACES  
 

 

 
 

A la plaça dels Països Catalans, s’ha renovat el rascaculs del joc infantil. El cost de 

l’actuació ha estat de 1.082,95 euros. 

 

SERVEIS 

 SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS 

 

La temporada de les piscines l’any 2016 s’ha tancat amb el següent resultat econòmic:  

842 abonaments de temporada 

24 abonaments mensuals 

La recaptació total ha estat de 23.827,10 euros 

Els costos assumits pel funcionament han estat de 10.184,94 euros.  En  aquest import  

no està inclòs el cost dels socorristes,  finançat per la Diputació de Lleida,  i que puja 

la quantitat de 7.500 euros.  

Per a la neteja de les piscines municipals, s’ha adquirit un nou neteja fons  per l’import 

de  1.448,37 euros.  

 

 

S’ha fet obres de manteniment i millora de la illa de 

l’Av. Generalitat, consistent en la col·locació d’una 

tanca perimetral de seguretat amb dues de les zones 

destinades a jocs infantils. El cost d’aquesta obra ha 

estat de 2.918,16 euros.  

ÀREA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SERVEIS 
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 SERVEI DE NETEJA DELS IMMOBLES MUNICIPALS  

 

S’ha realitzat un nou concurs per adjudicar el servei de neteja dels immobles  

municipals, en concret la Casa de la Vila, Col·legi Mare de Déu del Carme, Llar 

d’Infants, Consultori mèdic, Escola de música i Alberg i Centre d’Interpretació. 

Aquest servei, una vegada resolt el concurs, ha estat adjudicat a l’empresa 

FUNDACIÓ ILERSIS per l’import de 162.116,53 euros i corresponent al període de 

dos anys, termini pel qual s’ha signat el contracte.   

 

 

 SERVEI DE GRUA  

 

Davant la problemàtica creada per l’estacionament inadequat de vehicles en zones 

destinades a guals, l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’empresa GRUES 

FERMA, per tal de poder procedir a la retirada de vehicles mal estacionats i que 

impedeixen la sortida de vehicles. Per l’efectivitat d’aquest servei es compta amb la 

col·laboració dels Mossos d’Esquadra. 

Aquest conveni  és amb efectes del mes de gener de 2017. 

 

 

 CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

 
 

 

 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,  aquest any 2016 s’han assumit 

els següents costos: 

Any 2016:      3.285 euros  (cànon 1 euro per habitant) 

Any 2016:   1.200 euros per excés d’animals capturats. (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.) 

Liquidació despeses  canera any 2015:   7.018,29 euros  

Altres despeses:  407,42 euros 

S’ha realitzat obres d’enjardinament del pàrquing del 

Cementiri municipal, amb un cost total de 5.068,69 euros, 

obra que ha estat executada per l’empresa Ilersis i Giron 

Gamiz. 
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EDUCACIÓ 

 LLAR D’INFANTS 

 

El nombre d’alumnes de la Llar d’Infants autoritzat per aquest curs ha estat de 67. 

L’Ajuntament, ha contractat dues persones de reforç per al personal de la Llar 

d’Infants amb la titulació de Grau en Educació Infantil, aprofitant l’oferta del Pla de 

Garantia Juvenil. El cost d’aquest personal està  totalment subvencionat  pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya. 

 

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  

2016. 

Durant el segon semestre  hem pogut gaudir de: 

 FEM BANDA 

 

 

El cost del Fem Banda per l’Ajuntament ha estat de 1.264,64 euros corresponents a 

l’actuació de la Banda de música 800 euros,  i al lloguer d’un escenari per l’actuació 

per import de 464,64 euros. 

 

 CAMINADA DE SANT JAUME 

 

El 23 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  “Cavall 

Bernat”. El cost de la contractació d’aquest grup d’havaneres va ser  de 1.452 euros. 
 

 

El dia 2 de juliol coincidint amb la Cursa dels Tres 

Tossals i el Festossal, va tenir lloc el Fem Banda, 

Festival Internacional Bandes de Música a Lleida, 

amb l’actuació de la Banda Municipal d’Épila.   

ÀREA D’EDUCACIÓ, FESTES I JOVENTUT 
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 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,  

assumint la contractació de l’orquestra  Mambo Club, que va amenitzar  la revetlla del 

dia 16 de juliol.  

L’import de la contractació va suposar un cost de 1.210 euros. 

 

 FESTOSSAL 

 

L’Associació Alcoletge Jove, va organitzar la festa del FESTOSSAL,  que aquest any 

va coincidir amb la Cursa dels Tres Tossals. L’Ajuntament  va col·laborar amb els 

costos d’organització assumint directament al seu càrrec el lloguer de les cabines 

sanitàries i del servei preventiu de seguretat. Els cost de l’actuació va ser de 1.231,97 

euros. 

 

 TAST CERVESES ARTESANES 

 

Coincidint amb l’organització d’una visita guiada nocturna  a les Trinxeres del Tossal 

dels Morts, l’Ajuntament va organitzar un tast de cerveses artesanes. 

El cost de l’activitat va estar de 674,30 euros  

 

 CURSA DELS TRES TOSSALS 

 

 Aquest any 2016, s’ha organitzat la I Cursa dels Tres Tossals Poble d’Alcoletge. 

L’Ajuntament hi va col·laborar  assumint directament despeses per import de 2.379,98 

euros, segons el detall següent: 

Servei cronometratge, inscripcions, dorsals cursa:   959,53 euros 

Vídeo promocional cursa Tres Tossals:   423,50 euros 

Servei preventiu cursa:  270 euros 

Taxa autorització cursa:  36,95 euros 

Grup per amenitzar  la cursa:  700 euros  
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 FESTA MAJOR DE SETEMBRE  

 

Els diferents actes de la Festa Major de Setembre han suposat un cost total per 

l’Ajuntament de 21.777,78 euros.  

Aquest import inclou la contractació de tots els espectacles així com la resta de 

despeses vinculades a la Festa Major, com els equips de so i llum, edició de díptics del 

programa, serveis preventius i de seguretat, premis, controladors d’accés, etc.  

Com a novetat aquest any l’Ajuntament va voler  oferir les firetes gratuïtes durant tot 

el matí del diumenge de la festa major, coincidint amb el dia de les cassoles. D’aquesta 

manera tots els nens i nenes de poble van poder gaudir  de la millor fantasia  infantil 

que comporta la Festa Major.  La contraprestació econòmica que l’Ajuntament va 

abonar als firaires va ser de 1.800 euros.    

 

 II CONCURS DE PINTURA  RÀPIDA  

 

Coincidint amb la Festa Major de setembre, es va organitzar el II Concurs de Pintura 

Ràpida. Hi van  participar 15 pintors, molts d’ells de prestigi reconegut. Es van atorgar 

4 premis, de 700, 500, 300 i 300 euros. 

El segon premi dotat amb 500 euros va  ser  finançat per Agroferti i el tercer dotat amb 

300 euros per Seguretat i Control 24 hores. 

Es va gratificar al jurat qualificador del  concurs amb un import de 350 euros. 

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

concurs. 

 

 CONCURS CASSOLES DE TROS 

 

Aquest any per la festa major de setembre es va 

recuperar el format de concurs a la tradicional Festa de 

les Cassoles,  tal com havia estat  en el seu inici l’any 

1978. 

Els costos del jurat i dels premis que s’han atorgat ha 

suposat un import de 833,02 euros.  
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JOVENTUT 
 

 

D’acord amb el programa del Pla Local de Joventut, s’ha realitzat les següents 

activitats: 

 Curs Manipulador d’Aliments amb un cost de 484 euros.  

 Jornada Coaching jove amb un cost de 830 euros. 

 Celiaquia i Alimentació. Curs facilitat pel Consell Comarcal del Segrià. 

 Cursos de teatre a càrrec de l’Associació A4forques amb un cost  de 3.440 

euros. 

 

(Aquests cursos resten inclosos dins del Pla Local de Joventut) 

 

 

 

CULTURA  

 DOTACIÓ DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA 

 

Donant continuïtat a l’adquisició periòdica de llibres per dotar a la biblioteca 

municipal d’un fons que doni cobertura a totes les necessitats, interessos i gustos dels 

lectors del municipi, durant aquest segon semestre s’ha adquirit llibres per import de 

980,54 euros. Tanmateix també s’ha continuat amb la compra dels llibres de lectura 

que per aquest curs ha demanat l’Institut Caparrella als alumnes d’ESO i Batxiller. 

 

 FIRA DE 2ª MÀ 

 

Coincidint amb el mes d’octubre es va portar a terme la cinquena edició de la Fira de 

2a. Mà. 

Aquest any hi va haver  31 inscrits per posar parades de venda. 

El cost assumit per l’Ajuntament per l’organització d’aquesta activitat ha estat de 

2.512,98 euros, segons el detall següent: 

Invitació a coca i xocolata als assistents:                         164 euros 

Adquisició de noves carpes per l’organització:             3.448,98 euros  

La Diputació ens ha atorgat un subvenció destinada a aquesta actuació per import de 

1.100 euros.  

 

ÀREA DE CULTURA I TURISME 
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 TEATRE  

 

 

LA MONGETERA MÀGICA  

El dia 19 de novembre es va representar l’obra  “La Mongetera Màgica” al pavelló 

poliesportiu. 

Aquest obra dedicada al públic familiar va tenir una gran acollida.  

El cost del caixet de la representació és de 1.573 euros. 

El finançament de l’obra va ser: 

Ajut obtingut al contractar l’obra a través del Departament de Cultura dins del 

PROGRAMA.CAT:                       393,25 euros 

Recaptació per entrades:                 604,00 euros  

Aportació municipal:                      575,75 euros 

 

 

EL CARRETÓ DE CONTES  

Aquest obra es va representar aprofitant les festes nadalenques, el dia 24 de desembre.  

El caixet de l’obra era de 847 euros i el finançament  va ser: 

Ajut contractació  a través del PROGRAMA.CAT:    211,75 euros  

Recaptació per entrades:      208,00 euros 

Aportació municipal:                               427,25 euros  

 

 

 CONCURS “IL·LUMINA EL NADAL” 

 

Aquest any va tenir lloc la segona edició del concurs “Il·lumina el Nadal”.  

Es va comptar amb 47  participants i els guanyadors van ser:  

Primer premi dotat amb una panera valorada en 120 euros:  Minerva Font Pascual. 

Segon premi dotat  amb una panera valorada en 82 euros: David Aguilera Liñan.  

Tercer premi dotat  amb una panera  de 40 euros: Imma Fajardo Muñoz.  
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 CENTRE D’INTERPRETACIÓ  DE  LA GUERRA CIVIL  I ALBERG 

DEL PELEGRI 
 

Durant l’any 2016 al Centre d’Interpretació  es van rebre  1.200  visites. En relació a 

l’any anterior s’ha vist incrementat  el nombre de persones que s’han interessat pel 

nostre Centre .  

Pel que fa a l’Alberg, l’any 2016 hi va haver 67 pernoctacions de pagament. El 

nombre s’ha incrementat  respecte a l’any 2015.  Així mateix cal indicar que amb les 

persones que van pernoctar a l’alberg amb motiu de la celebració del Buuf  el nombre 

total de pernoctacions és  93.  

Al centre durant l’any 2016,  hem tingut  les següents exposicions: 

Mostra  fotogràfica  “Els Valors del Segrià” cedida pel Consell Comarcal del Segrià. 

Exposició fotos concurs fotografia Festa Major  de Maig d’Alcoletge. 

Exposició cartells concurs de cartells de la Festa Major. 

Les Dones a Ravensbrück  - Amical de Ravensbrück de Barcelona. 

També es va projectar el documental  “El Retratista” que va ser presentat  per un dels 

seus autors Sergi Bernal i comentat per Sebastià Gertrudix. Aquest documental va  

comptar amb una nombrosa assistència  de persones  interessades amb el tema. 

 

 BIBLIOTECA  

Durant l'any,  a la Biblioteca s'han realitzat activitats relacionades amb el Nadal, la 

tardor, tallers de fanalets, màscares,  papiroflèxia, etc. Totes aquestes activitats han 

anat dirigides 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 va organitzar  tallers pel “Concurs de decoració de balcons amb motiu del  

festival de pallassos Buuf, on van participar gent de totes les edats. 

Al mes de juliol, dos dies a la setmana, es va realitzar el servei de "biblio-piscina" per 

tal d'intentar combinar l'oci amb la lectura. 
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S’ha anat adquirint periòdicament llibres per tal d'incrementar i millorar el fons 

editorial de la biblioteca municipal, també s’ha comprat llibres de lectura pels alumnes 

d'educació secundària obligatòria. Concretament l'any passat, es van adquirir 195 

novetats editorials. 

En aquest mateix període es van realitzar 859 serveis de préstec de llibres. 

Aprofitant aquest publicació volem recordar-vos que la Biblioteca està oberta els dies 

laborables de 16:00 a 20:00 hores,  i altres serveis que també hi podeu trobar són: 

premsa, servei d'ordinadors amb internet, impressores, fotocopiadora, escàner, etc. 

 

 

SALUT 

 

L’Ajuntament aquest any 2016, ha adquirit material pel Consultori mèdic el qual, a 

valoració de l’equip mèdic, es feia  necessari per donar una  assistència  amb més 

possibilitats  als usuaris. 

 

L’import d’aquesta actuació ha estat  de 3.845,31 euros i el material  adquirit ha estat: 

Un Espiròmetre, un  Doppler vascular,  una sonda para doppler,  una  taula de mayo,  

un mòdul  EACAP.  

 

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de Diputació de Lleida en la línia 

d’Equipament de Consultoris mèdics per import de 2.500 euros. 

 
 

 

 CURSOS PROGRAMATS EN COL·LABORACIÓ  AMB L’ASSOCIACIÓ 

DE DONES 

 

Curs d’hipopressius.  L’Ajuntament col·labora econòmicament amb una aportació de 

2.000 euros en l’organització d’aquest curs amb la intenció de fer un cost assumible 

per a tots els interessats.  

 

Curs Tai-Txi. Aquest curs també ha estat subvencionat per l’Ajuntament amb un 

import de 1.125 euros, en benefici de tots els veïns interessats en aquesta activitat. 
 

 

 

ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL 
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BENESTAR SOCIAL 



 ACTIVITATS PER A  LA 3A. EDAT 

 

Curs sobre relaxació,  amb un cost de 520 euros i subvencionat íntegrament per 

l’Ajuntament.  

 

 

 

 

 BUUUF FESTIVAL, PALLASSOS I BUFONS A LA GORRA 

 

Durant els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2017, 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 37.895,08 euros. 

 

 IV CERTAMEN LITERARI DE CARTES EPISTOLAE 

 

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

Piró” han convocat la quarta edició del Certament Literari de Cartes Epistolae 

sobre la Guerra Civil Espanyola. El veredicte es farà públic durant el mes d’abril de 

2017. 

 

 PROJECCIÓ 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 ha contractat una projecció 

amb música amb directe de l’última pel·lícula muda d’en Buster Keaton, The 

Cameraman. 

 

 

 
 

 

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 


