Resum dels plens municipals
INFORMACIÓ MUNICIPAL
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, dels dies 2
d'abril de 2009, 20 d'abril de
2009, 29 d'abril de 2009 i 29 de
juny de 2009.
Adjudicació del contracte
d'obres del projecte
“Adequació de local per a
biblioteca municipal i sala
social”
Tenint en compte els aspectes
de negociació amb les
empreses que han presentat la
documentació, s'ha acordat
adjudicar el contracte per a la
realització de les obres
d'adequació de local per a
biblioteca i sala social
mitjançant procediment
negociat sense publicitat a
l'empresa Constru-confort del
Segrià, S.L.U pel preu de
57.746,60 euros i 9.239,46
euros corresponents a l'Impost
del Valor Afegit.
Nomenament de Jutge de pau
titular i substitut de Penelles
Atès que aquest Ajuntament va
convocar, mitjançant anunci
exposat al tauler d'anuncis, al
BOP núm. 36 de 12 de març de
2009 i al Jutjat de Primera
Instància i Instrucció de
B a l a g u e r, l a v a c a n t , p e r
finalització del mandat dels
càrrecs de Jutge de Pau titular i
substitut de Penelles, i durant el
termini d'exposició pública
s'han presentat com a
c a n d i d a ts v o l u n ta r i s p e r a
l'elecció dels càrrecs de Jutge
de Pau titular, la Sra. Rosa Ma.

Xinxó Farràs, i substitut, el
senyor Ramon Vilapriñó Valls,
el ple de la corporació va
acordar proposa'ls per ocupar
els esmentats càrrecs.
Sol·licitud de subvencions:
Atès que han estat publicades
diverses convocatòries de
subvencions, el ple de la
corporació ha decidit sol·licitar
els següents ajuts:
- A l'Institut d'Estudis Ilerdencs,
dins la convocatòria d'ajuts a
mitjans de comunicació local,
un ajut de 1.036,80€ per fer
front a les despeses d'edició de
la revista municipal.
- A l'Institut d'Estudis Ilerdencs,
dins la convocatòria d'ajut per
inversions culturals un ajut de
3.224,48€ per fer front a les
despeses que ha suposat
l'adquisició d'un equip de so per
a la sala cultural.
-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 2.000,00€ per fer front a les
despeses de la Festa del Roser.
Al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques,
una subvenció de 12.379,50€,
per fer front a les despeses que
suposaran la realització del
catàleg de masies i cases rurals
de Penelles.
- A la Diputació de Lleida, una
subvenció de 2.000,00€, per
ajudar a finançar la
contractació de personal per al
servei de salvament i
socorrisme de les piscines
municipals.
- Al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques,
una subvenció de 12.379,50€,
per fer front a les despeses que
suposaran la realització del
catàleg de masies i cases rurals
de Penelles.

- A la Diputació de Lleida, una
subvenció de 2.000,00€, per
ajudar a finançar la
contractació de personal per al
servei de salvament i
socorrisme de les piscines
municipals.
Aprovació d'inici de
l'expedient de delimitació i
d'atermenament del terme
municipal de Penelles amb
els de Bellcaire d'Urgell,
Montgai i Bellmunt d'Urgell
Atès que s'ha rebut de la
D i r e c c i ó G e n e r a l
d'Administració Local del
Departament de Governació i
Administracions Públiques una
carta en que es comunicava que
s'havia iniciat l'elaboració dels
mapes municipals de Bellcaire
d'Urgell, Montgai i Bellmunt
d'Urgell. per determinar els
límits territorials d'aquests
termes municipals.
Atès que l'art. 28.2 del Decret
244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i
la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i
de les mancomunitats de
Catalunya, estableix que els
municipis afectats, en aquest
cas el de Penelles, ha de
nomenar una comissió.
S'acordà en el ple que va tenir
lloc el dia 29 d'abril de 2009
iniciar l'expedient de
delimitació i d'atermenament
del terme municipal de Penelles
amb els de Bellcaire d'Urgell,
Montgai i Bellmunt d'Urgell i
crear la comissió de delimitació
municipal que estarà formada
per Eloi Bergós, Alcalde de la
corporació, els regidors:
Miquel Cortés i Delfí Font, Ma.
Rosa Llovera, secretària de
l'Ajuntament i Josep Cases,
tècnic municipal.

Aprovació del Reglament del
Registre municipal d'unions
estables de parella del
municipi de Penelles
Han estat varies les parelles
que han sol·licitat la creació
d'un Registre d'unions estables
de parella, i en el ple de la
corporació del dia 29 d'abril de
2009 es va acordar aprovar i
publicar el Reglament que
regula l'esmentat registre.
Tr a n s c o r r e g u t e l p e r í o d e
d'exposició pública, no es van
presentar reclamacions, per
tant aquest reglament ja està
definitivament aprovat.l.
Aprovació del Pla Director del
servei d'abastament d'aigua
de Penelles
Atès que es va encarregar a
l'empresa CASSA la redacció
del Pla Director del servei
d'abastament d'aigua de
Penelles i aquesta ja ens ha
lliurat l'esmentat pla, una
vegada revisat ha estat aprovar
i enviat a l'Agència Catalana de
l'Aigua tota la documentació
justificativa per tal que ens
aboni l'import de la subvenció
concedida per la redacció de
l'esmentat Pla Director.
Posar nom a la plaça situada

Ajuntament de
Penelles

davant de l'escola pública
Arranjat l'espai que està situat
davant de l'escola, el
poliesportiu i les piscines
municipals de Penelles es va
presentar a l'aprovació del ple
la proposta per posar el nom de
“Plaça del Roser”, a l'esmentat
espai. Aquesta proposta va ser
acceptada per la totalitat dels
regidors de l'Ajuntament.
Aprovació dels projectes
inclosos dins el Pla únic
d'obres i serveis de
Catalunya per l'anualitat 2010
Han estat aprovats el projectes
que porten per títol
“Urbanització del carrer Rabal i
voltants” i “Reforma i ampliació
de
les dependències
municipals”, que corresponen a
les obres que, incloses en el
PUOSC, s'han d'executar
durant l'anualitat 2010.
Proposta d'aprovació de
permetre traslladar les creus
del terra dins el cementiri
municipal.
La corporació de Penelles va
acordar que qualsevol
moviment que es vulgui fer de
creus al cementiri ha de ser per
traslladar a un nínxol i que no es
permet enterrar a terra per falta
d'espai adequat.

Renovació de la pòlissa de
crèdit concertada amb la
Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona.
Per tal que l'Ajuntament no es
quedi sense liquidès, abans no
arribin els ingressos corrents i
subvencions previstes en les
obres que s'efectuen enguany,
s'acordà renovar la pòlissa de
Crèdit per un any amb la Caixa
d'Estalvis i Pensions de
Barcelona.
Donar suport a la candidatura
d e Ta r r a g o n a p e r s e r l a
Capital Europea de la Cultura
2016
La ciutat de Tarragona ha
decidit presentar la seva
candidatura per optar a la
designació de Capital Europea
de la Cultura 2016 i donat que
des de l'organització s'ha
demanat a l'Ajuntament de
Penelles que en donés suport a
aquesta iniciativa, es va
acordar fer-ho.
Fixar les dues Festes Locals
per l'any 2010
Les Festes Locals per l'any
2010 seran el dia 19 de març,
divendres, Sant Josep i el dia 30
d'agost, dilluns, darrer dia de la
Festa Major.

