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L'AIGUA A PENELLES
Lleida, que és qui haurà d'aprovar
definitivament el POUM.

El passat 29 de juliol al Local Social
es va fer una reunió de poble per
explicar l'obra de la planta
potabilitzadora d'aigua que
properament es construirà a
Penelles. La reunió va contar amb
un bon nombre de veïns que
estaven molt interessats en
conèixer els detalls de l'obra.
A la reunió i van assistir els Srs.
Sergio Mothe i Julio Cimadevilla
que són els tècnics redactors del
projecte, de l'estudi d'enginyeria
Mothe Ingenieros, SL, que ens van
explicar detalladament en que
consisteix l'obra i va aclarir els
dubtes que se'ls hi va preguntar.
La contractació d'una obra sempre
és un procés que porta molta feina i
molts tràmits burocràtics, i més
quan és una obra tant costosa i
complexa com aquesta. Primer
s'aprova el projecte amb anuncis
als butlletins oficials, quant a passat
el termini s'ha de treure a licitació, o
sigui s'han de fer uns altres anuncis
als butlletins perquè els empresaris
puguin assabentar-se'n.
Aquesta obra que ja s'ha tret a
contractació i com molt bé va
explicar en Julio Cimadevilla s'hi ha
presentat 15 empreses; el dia 29 de
juliol es van obrir els sobres núm. 1,
que són els que hi ha tota la
documentació que fa referència a
l'empresa; i el dia 2 d'agost es va
procedir a l'obertura dels sobres 2 i
3, que en aquests sobres hi havia
les millores a l'obra i l'oferta
econòmica.

L'obra està previst que comenci
durant el mes de setembre i que en
cinc mesos estigui acabada.
L'aigua de qualitat es un be
immesurable, esperem que molt
aviat puguem gaudir d'aquest be.
En aquest butlletí us fem un ràpid
repàs dels que han estat els temes
més importants debatuts a
l'Ajuntament de Penelles en les
sessions plenàries ordinàries i
extraordinàries, des dels dies 3, 13 i
19 de maig de 2010, 14 i 21 de juny
de 2010 i 7 de juliol de 2010.
- Aprovació del decret d'alcaldia i
notificació al Departament de
Governació i Administracions
Locals de la Generalitat de
Catalunya l'habilitació de la Sra.
Marina Serra Maldonado, auxiliar
administrativa de l'Ajuntament de
Penelles com a secretariinterventora accidental substituint
la baixa de la Sra. M. Rosa Llovera
Franquesa secretaria de
l'Ajuntament de Penelles.

L'obertura és va fer a la sala de Lo
Xaragall on hi van assistir
representants de les 15 empreses
que s'han presentat per a realitzar
l'obra.

- Aprovació del projecte de Millores
en l'abastament d'aigua potable en
alta al nucli de Penelles (planta
potabilitzadora), redactat per Mothe
Ingenieros, SL i amb un pressupost
per contracte de 800.217,47 €, i
exposició al públic del projecte
(anuncis al BOP i DOGC).

Una vegada oberts els sobres
aquesta documentació s'han enviat
als tècnics redactors del projecte
perquè estudiïn acuradament les
propostes i les millores tant
tècniques com econòmiques.

- Aprovació del text refós del Pla
d'Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) de Penelles i trasllat
d'aquest acord i el nou document
aprovat a la comissió resolutiva, la
Comissió Territorial d'Urbanisme de

Atès que han estat publicades
diverses convocatòries de
subvencions, el ple
d e
l a
corporació ha decidit sol·licitar els
següents ajuts:
- Al Consell Comarcal de La
Noguera, dins la convocatòria
destinada a ajuts a
ajuntaments, EMD i entitats de la
comarca de La Noguera per a
activitats
d'interès comarcal
o supracomarcal, una subvenció de
1.900 € per fer front a
l
e
s
despeses de la Diada de l'11 de
setembre.
- A la Diputació de Lleida, dins la
convocatòria destinada a ajuts a
ajuntaments
per al manteniment
i gestió dels consultoris mèdics, una
subvenció de 7.566,67 € per fer
front a les despeses de
funionament del consultori mèdic.
- A la Diputació de Lleida, dins la
convocatòria destinada a ajuts a
ajuntaments
per a inversions en
tanatoris i sales de vetlla així com
per al seu equipament, u
n
a
subvenció 5.263,63 € per equipar el
tanatori amb mobiliari auxiliar i una
màquina d'aire condicionat
-Aprovació del Pressupost
municipal per a 2010, amb les
seves bases d'execució i la plantilla
de personal, amb un pressupost de
1.234.503,13 € (al pressupost està
inclosa l'obra de la planta
potabilitzadora).
-Aprovació d'inici d'expedient de
contractació mitjançant
procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació de
l'obra “Millores en l'abastament
d'aigua potable en alta al nucli de
Penelles (planta potabilitzadora)”, i
plec de clausules.
-Aprovació de les festes locals per
a l'any 2011, 17 de gener i 29
d'agost de 2011.
-Aprovació d'una moció contra la
sentència del Tribunal
constitucional en relació a l'estatut.
de Catalunya.

FESTES LOCALS:
Des del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya,
s'ha sol·licitat a l'Ajuntament
quines seran les festes locals
per a l'any 2011, en el Ple del dia
7 de juliol es van aprovar les
següents:
- 17 de gener de 2011 (dia de
Sant Antoni en substitució del dia
de Sant Josep que cau en cap de
setmana).
- 29 d'agost de 2011 (dilluns de
la Festa Major).

PROJECTE IMPULS-TREBALL,
UN PEÓ A PENELLES
El Departament de Treball ha
atorgat a l'Ajuntament una
subvenció del 100%, o sigui cost
zero per totes les despeses de la
contractació d'un peó.
Des del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya
s'ha obert una línia per la
contractació de personal a les
entitats locals de Catalunya dins
del marc del Projecte ImpulsTreball.

Des del Servei d'Ocupació de
Catalunya (com ja fa uns anys)
s'ha obert la línea de
subvencions per a contractar un
auxiliar administratiu per a que
dugui a terme la Campanya
Agrària.
Aquest servei que s'ofereix des
de l'Ajuntament, ajuda a
empresaris i treballadors a
confeccionar la documentació
necessària per a iniciar la
contractació
(redacció dels
contractes, altes i baixes a la
seguretat social...).
La duració del servei de la
campanya agrària serà de 3
mesos. Podeu demanar tota la
informació necessària a les
oficines municipals. Aquest any
la persona encarregada de
gestionar la Campanya Agrària
és la Sheila Aguilar.

Així doncs només esperem que
pel pròxim estiu els
organitzadors tinguin ganes
d'organitzar la tercera edició del
torneig de futbol sala i fer que la
gent del poble de Penelles i dels
pobles veïns passin unes bones
jornades de futbol al nostre
poble.

HEREU I PUBILLA 20102011

UN AGOST AMB FUTBOL SALA
Per segon any un grup de nens
del nostre poble han organitzat
un torneig de futbol sala per
aquest mes d'agost.

La finalitat d'aquests plans
extraordinaris d'ocupació locals
és fomentar l'ocupabilitat de les
persones treballadores en
situació d'atur i millorar la seva
adaptació al canvi mitjançant
l'experiència laboral i la formació
professional.
Aquest peó dins del seu
contracte de treball que serà de
sis mesos, ha de fer una
formació mínima de 60 hores,
que és durà a terme de forma
mancomunada des del Consell
Comarcal de la Noguera per a
totes les persones contractades
a la Noguera pels diferents
ajuntaments que s'hagin adherit
al projecte.

d'Urgell, Bellcaire d'Urgell, La
Fuliola, Linyola i Penelles. De
Penelles va haber-hi dos equips
participants: un dels nens més
petits que tenen entre 7 i 11 anys
i un altre equip dels de 12 fins a
15 anys.

Des de ja fa uns anys, als voltants del
15 d'agost, a Penelles celebrem la
proclamació de l'hereu i la pubilla de
Penelles.

Els partits es van jugar a partir de
les 8 del vespre els dies 2, 4, 6, 9
i 11 d'agost al poliesportiu de
Penelles. La final va ser el dia 11
d'agost on aquest any es van
endur el trofeu de guanyadors
l'equip de Bellmunt d'Urgell.

SERVEI D'OCUPACIÓ DE
Amb total hi vàren participar un
CATALUNYA
CAMPANYA
total de 6 equips de diferents
AGRÀRIA 2010
pobles de l'entorn com Bellmunt

Aquesta festa que organitza
l'Ajuntament i la comissió de joves i de
festes de Penelles es va celebrar el
diumenge 15 d'agost a les 9 del vespre
la Plaça Major amb l'acompanyament
d'una cantada d'havaneres.
Els beneficis que es van obtindre
d'aquesta festa, aniràn destinats per les
despeses de la Comarkalada.
L'organització aprofita aquestes ratlles
per agrair al Jordi Perera i a l'Anna
Areny aquest any de servei i
representació del Poble de Penelles i
felicita al Joan Enric Aumedes i l'Àngela
Serra per acceptar representar
Penelles durant el 2010-2011.

GRAVACIÓ DEL LIP DUP DE LA
COMARKALADA
El proper dissabte dia 21 d'agost es
gravarà a Penelles un Lip Dup com
a vídeo promocional de la
Comarkalada.
El grup Buhos, d'actualitat al nostre
país ens ha versionat la música per
posar en aquest vídeo.
Aquest gravació serà per tot el
poble i el que realment interessa és
que es vegi molt ambient per tot
arreu.
Es per això que el dia 21 d'agost us
convoquem a tots des dels més
grans als més petits, a les 6 de la
tarda a la Plaça Major allí firmarem
els drets d'imatge ja que el vídeo es
penjarà a la xarxa d'Internet, acte
seguit s'anirà distribuint a la gent a
les zones que els correspongui.
El recorregut serà del carrer Carme
fins a la creu de terme, Plaça Pius
XII, carrer de Rita Boldú, Local
Social, carrer del Nord, carrer
Agricultura, carrer Moragues (zona
del taller del Mingo), carrer Nou
(només el principi), baixada
piscines, piscines, plaça del Roser,
avinguda del poliesportiu acabant a
la Plaça Major.
Demanem que aquella tarda
s'engalanin balcons del recorregut i
que disculpeu les molèsties que us
pugui ocasionar el fet de que la
música soni pel campanar.

El visionat de les obres s'ha de fer
amb ulleres de busseig i aletes, i
caldrà mullar-se per poder arribar a
apreciar-ne els detalls. Aquesta és
la primera exposició de fotografia
subaquàtica realitzada pròpiament
sota l'aigua.
Al llarg dels mesos de juliol i agost,
la mostra anirà itinerant per
diferents poblacions de les terres
de Ponent, aquesta iniciativa ja és
va dur a terme l'any passat hi va
tenir molt acceptació.

COLÒNIES A SANT MARTÍ DE
LLÉMENA
De l'1 al 10 de juliol l'Esplai va
marxar de colònies, l'expedició
estava formada per 21 nens i nenes
de diferents pobles com Penelles,
Bellmunt, Linyola, la Fuliola,
Mollerussa, etc.. 7 monitors també
de diferents pobles com Penelles,
Bellcaire i Balaguer i 6 premonitors, aquest sí, tots de
Penelles, excepte una de Bellmunt.
Aquest any ha estat diferent, hem
canviat de casa de colònies i de
situació geogràfica ja que hem anat
a Sant Martí de Llémena, un poble
situat a prop de Girona.

Esperem que sortiu al carrer
l'assistència massiva de tothom és
important per què és vegi molt
ambient a tot arreu.

El dijous 5 d'agost a les piscines de
Penelles es va poder gaudir de
l'exposició Artquatic. Aquesta és
una iniciativa de l'Institut d'Estudis
Ilerdencs juntament amb la
Dipuació de Lleida que ofereix la
possibilitat de fer busseig dins de
les piscines del nostre poble.
S'instal·la grans fotografies de fons
marins serigrafiades en material
plàstic. Els visitants, especialment
els nens han de capbussar-se per
observar les imatges.

de trobar-nos cada dissabte també
organitzem un torn de colònies.
Potser s'hauria de donar les gràcies
als monitors que el formem però
també als que ens venen a ajudar;
actualment costa molt trobar
persones que vulguin venir de
colònies sense esperar res a canvi,
només un somriure, un gràcies o
potser per uns magnífics 10 dies
fent activitats, jocs i conviure tots
junts en el mateix sostre. I també a
l'equip de pre-monitors que
comença a pujar i d'aquí un temps
seran ells els que passaran al
davant.
Moltes gràcies a tots el que feu que
això sigui possible.
Els Monitors de l'Esplai “La Freixa”

CEIP RAMON GOMBAL - AMPA
Un any més hem acabat el curs
escolar, i com ja és costum i
tradició en els últims anys,
l'AMPA va organitzar la festa de
final de curs. Aquest any vam
tenir un espectacle molt divertit a
càrrec del “ MAG REIVAX ” que
ens va fer disfrutar a grans i
petits.
Desprès un bon sopar i tots els
petits van jugar fins que el cos va
aguantar. La festa de final de
curs es va cel·lebrar el dissabte
19 de juny al Poliesportiu del
nostre poble.

Gràcies!!!!!

ARTQUATIC A LES PISCINES DE
PENELLES

esplai en el nostre poble que a més

La casa i el seu entorn estava molt
bé i hem pogut disposar d'un gran
pati per a poder fer jocs i també
alguna vetllada de nit.
Com és tradició a les colònies
sempre és fa una excursió llarga,
però aquest any en lloc de dormir en
un refugi, hem acampat amb tendes
de campanya, una experiència
nova que ens va agradar molt i que
tots recordarem.
Podem estar orgullosos de tenir un

El curs vinent no hi haurà cap
alumne nou, és a dir, no tindrem
cap petit a P-3, i la mestra de
cicle inicial, la Mònica Nadal, ens
deixa i tindrem una senyoreta
nova, la Montse Carulla, des
d'aquí li volem donar la
benvinguda.
Res més, tan sols desitjar a
tots els penellencs i
penellenques una bona festa
major

ASSOCIACIÓ DE DONES
“IL.LUSIÓ”
El passat dia 24 de juliol vam
celebrar els 10 anys de la nostra
associació de dones “Il·lusió”.
Entre els actes d'aquell dia hi
havia una exposició de fotos
resumint tot el que hem anat fent
durant aquests 10 anys.
També vam tenir missa cantada i
després un bon sopar de
celebració a la plaça Major,
acompanyat de ball amb el grup
“Sarau 4”.

terme.
I és en aquesta línea que a
finals de juny la FEMN va
realitzar el seu FEMNSTIVAL a
Penelles, aquesta festa és una
trobada de monitors del bisbat.
En el marc de la trobada es van
fer una sèrie d'activitats unes
per als monitors únicament i en
d'altres es va convidar a tot el
poble, entre elles una
l l o n g a n i s s a d a p o p u l a r, u n
concurs de ball i participant el
diumenge en la missa major
amb els cants i les lectures.

Des de l'associació volem agrair a
tots els assistents d'aquesta festa.

Res mes, tan sols desitjar a
tots, molt BONA FESTA
MAJOR.

LA FEMN A PENELLES
Fa uns mesos hi va haver
converses entre la Parròquia
de Penelles, Bisbat d'Urgell,
Ajuntament, Femn i Esplai la
Freixa de que per una millor
conservació de l'edifici i
gràcies a les bones relacions
del poble de Penelles amb la
fundació d'esplais es fixa la
seu central del bisbat de tot el
tema de lleure (esplais i
colònies) a la rectoria de
Penelles. Amb la garantia que
totes les activitats d'àmbit
parroquial es puguin dur a
terme a l'edifici (reunions de
consell de pastoral,
catequesis, esplai....).
El traspàs s'anirà fent a poc a
poc com també les obres a
l'edifici, fa uns mesos es va
adequar la zona del garatge i la
sala annexa i poc a poc s'anirà
arreglant per què quedi
plenament adequada a les
activitats que s'hi volen dur a

El voluntariat és un dels valors
més importants, agraïm doncs
que els nostres infants i joves
els tinguin tant a l'abast de la
mà, esperem que el
descobreixin ben aviat.

QUEIXES VEÏNALS
En el butlletí anterior (abril 2010)
ja vàrem fer un petita menció de
la queixa que havia tingut
l'Ajuntament per part del Consell
Comarcal i de l'empresa que
gestiona el servei de recollida
d'escombraries per tirar les
escombraries als contenidors
sense bossa.

que reiteradament orinen o tiren
els orins al carrer. Creiem que
per un tema d'educació,
d'higiene, de salubritat, etc...
aquest veïns hauríeu de fer les
vostres necessitats a casa.

Creiem que tenir el poble net és
cosa de tots.

ES RECORDA...

A tots els veïns del municipi que
tinguin intenció de realitzar
algun tipus d'obra a les seves
vivendes, que és necessari
demanar llicència d'obres a
l'Ajuntament; des del consistori
es demana que degut als tràmits
que s'han de dur a terme se
sol·liciti la llicència amb temps ja
que una vegada feta la
sol·licitud, s'ha d'informar des
dels serveis tècnics i s'ha
d'aprovar per ple per tal de
poder atorgar la llicència
corresponent.

Telèfons i dades
d'interès
Web :

A més ara han estat diversos
veïns del municipi els que han
vingut a fer la queixa
personalment a l'Ajuntament per
aquest fet.

www.penelles.cat

Email: ajuntament@penelles.cat
Ajuntament
973610246
Fax Ajuntament
973610154
Consultori mèdic
973610443
Escola Pública
9 7 3 6 1 0 5 7 5
Farmàcia
973610582
Mossèn Alveiro
973610035
Mossèn Alveiro Mòbil
669797203
CAP
973446028
Consell Comarcal
973448933
Mossos d'Esquadra
0 8 8

Des de l'Ajuntament una vegada
més es demana que poseu les
escombraries dins d'una bossa,
les deixalles no fan tanta mala
olor, no hi ha tantes mosques i
quan buiden els contenidors no Voluminosos
cauen sucs al terra.

Agost 20/21/22/23
Setembre 24/25/26/27

Una altra queixa que han fet
diferents veïns i de diversos
punts del poble és que hi ha gent

