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En aquest mes de juliol estrenem full informatiu
Benvolguts veïns:
Primer de tot agrair-vos en nom
propi i de tot el consistori el suport
que vau dipositar en nosaltres el
passat 27 de Maig, és ara la nostra
obligació mantenir viva la
confiança de tots.
És un honor per a mi, presentarvos
aquest nou mitjà de
comunicació, l’Ajuntament us
invita a conèixer més a fons tots
els serveis que estan a disposició
dels veïns, els projectes que emprèn
el nou govern municipal i tota mena
d’informació relacionada amb la
vida local: festes, entitats, activitats
culturals, esportives, lúdiques,
religioses, etc.
Aquestes pàgines, que sortiran
al carrer cada dos mesos, són una
mostra de l’interès que el govern
municipal té per donar uns serveis
de qualitat i transparència, cosa que
ha estat i serà l’objectiu fonamental
en les nostres actuacions. Llegiu-lo
i no us esteu de fer-nos arribar les
vostres
propostes,
idees,
suggeriments i opinions.

Penelles és un municipi actiu,
petit en població però ric en caliu
humà, essent una de les portes
principals d’entrada a la comarca
de la Noguera, amb unes bones
comunicacions i un
futur
engrescador per endavant.
Esperem que aquestes pàgines
puguin ser d’utilitat i al mateix
temps serveixin per descobrir i

Horaris municipals d’atenció al públic

estimar cada dia més el nostre
poble.
Aprofito l’avinentesa per
desitjar-vos un bon estiu, que
gaudim del nostre poble en aquest
temps que s’omple de parents i
coneguts, és aquí on es nota la
nostra hospitalitat.
Sempre a la vostra disposició,
Eloi Bergós i Farràs. L’Alcalde

Piscines Municipals

Horari d’atenció al públic
dependències municipals: De
dilluns a divendres, de 10:30 a
13:30 dijous tarda de 17 a 20.
Serveis Tècnics:. Cal concertar
hora prèviament.
Serveis Socials: 1r i 3r dimecres
de cada mes, de 10 a 11 del matí.
Alcaldia: Dijous de 17 a 20 de la
tarda. Si podeu, concertar hora
prèviament.

Biblioteca Municipal: horari
d’estiu, dimarts, dijous i divendres
de 19 a 22.

Informem que davant la total impossibilitat de trobar un segon socorrista, de moment, els horaris
de les piscines seran de les 10:30
a les 2 i de les 16 a les 20:30 de
dilluns a divendres, el cap de setmana no es tancarà al migdia.

El passat 16 de juny es constituí el nou
ajuntament de Penelles
El passat 16 de juny a la casa consistorial, a les 12 del migdia,
es va realitzar el ple de constitució del nou ajuntament de Penelles.
Després dels juraments o promeses dels 7 regidors es passà a
fer l’elecció de l’alcalde. Un cop elegit, l’alcalde sortint Jaume
Perera va donar la bara i les claus de l’ajuntament al nou alcalde
Eloi Bergós, el qual després va fer el seu primer discurs encoratjant
a tots els regidors a treballar de valent pel poble, acabant el mateix
dient que es convertien en els més fidels servidors del poble de
Penelles.

Segon Ple i distribució del Cartipàs Municipal
El dia 11 de juliol a l’ajuntament
es va realitzar el ple tractant els
següents temes:

PERIODICITAT DE LES SECIONS
DELS PLENS
El ple de l’Ajuntament celebrarà
les sessions ordinàries amb una
periodicitat trimestral. El dia de
celebració serà preferentment, el
darrer dilluns dels mesos de març,
juny, setembre i desembre. Si el dia
preestablert de la celebració es
inhàbil, tindrà lloc, amb idèntic
caràcter ordinari, el dia hàbil
anterior o posterior. L’hora de
celebració serà a les 21 hores. Per
a les sessions extraordinàries i les
extraordinàries urgents seran
d’aplicació les disposicions de
caràcter general previstes per la
legislació del règim local.
relacionen, designant-se els regidors responsables segents:

ES DONA CONEIXEMENT DELS
DECRETS D’ALCALDIA.
1er decret:
Ees nomena tinent d’alcalde
d’aquest ajuntament a la Montse
Gomà Lladós.
2on decret:
es nomena tresorera a la Montse
Gomà Lladós.
3er decret:
s’estableixen les àrees competencials que tot seguit es

Ensenyament: Montse Gomà Lladós
Agricultura Ramaderia i medi ambient: Delfí Font Regué
Serveis i relacions amb les entitats: Antonio Garcia Mirón.
Obres públiques: Miquel Cortés Genescà.
Cultura, Serveis Socials i Sanitat: Antònia Domenjó Rosell.
Esports, Festes i joventut: Sergi Cabau Grimau.
Hisenda: Eloi Bergós i Farràs , Montse Gomà Lladós,
Miquel Cortés i Ginestà, Delfí Font Regué
Urbanisme: Eloi Bergós i Farràs, Montse Gomà Lladós,
Antonio Garcia Mirón, Miquel Cortés Genescà
i Sergi Cabau Grimau.

Creació de la comissió especial de comptes
Constituir en el sí de l’Ajuntament
de Penelles, la Comissió Especial
de Comptes, configurada com a
òrgan col·legiat de l’organització
bàsica municipal, a la qual
correspon l’examen, l’estudi i
l’informe dels comptes anuals de
la corporació.
D’acord amb la proposta els
membres de la comissió són els
següents:
- Eloi Bergós i Farràs
- Montse Gomà Lladós
- Miquel Cortés i Genescà
- Delfí Font Regué

Nomenament del representant de la Corporació
al Consell Escolar
Al Consell Escolar del Col·legi
Públic Ramon Gombal de Penelles,
i al Consell Escolar de la Zona

d’Escoles Rurals (ZER), es
proposa a la regidora d’Ensenyament per formar-ne part.

Proposta de renovació de la polissa de crèdit
concertada amb La Caixa
Es proposa renovar la Pòlissa de
Crèdit que té l’Ajuntament amb la
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona a fi de que l’Ajuntament
no es quedi sense liquides, abans
no arribin els ingressos corrents i
subvencions previstes en les obres
que s’efectuaran enguany.

No havent-hi més assumptes
a tractar s’aixeca la sessió.
Aquests textos són un resum de
l’acta que està penjada al taulell
d’anuncis íntegrament, on podeu
consultar-ho per qualsevol dubte
que tingueu.

El Consell Comarcal ha
posat en marxa el servei
de Deixalleria Mòbil al
nostre municipi
La seva posada en marxa ha de
facilitar el reciclatge de la resta
dels residus que es produeixen
a les cases d’aquelles persones
que es troben allunyades de la
Deixalleria comarcal ubicada a
Balaguer.
Els residus que es poden
dipositar en la Deixalleria
mòbil són aquells que es
produeixen a les llars com per
exemple:
olis vegetals, olis minerals,
radiografies i termòmetres,
piles botó, piles, làmpades
fluorescents, bateries, aerosols
i esprais, pintures i dissolvents,
ferralla, electrodomèstics amb
CFC, objectes voluminosos,
tòners i cartutxos de tinta i
d’impressores, petits electrodomèstics, aparells informàtics i de telefonia.
Amb aquest nou pas endavant
la comarca de la Noguera es
fica a l’alçada de les comarques
més capdavanteres del país en
recollida i gestió dels residus
municipals.
El mes d’agost hi serà els dies
10, 11 i 12 i el mes de setembre
el 10, 11, 12 i 13.

AGENDA // BREUS
El casal d’avis renova la seva junta
El nou president és el Sr. Josep Balasch, també
han pintat i arreglat el local, canviant les cortines
i part del mobiliari. Amb l’ajut de l’Ajuntament.

Els Germans de la Creu Blanca
van celebrar el 30 aniversari

NOTÍCIES
Els nens de l’esplai han anat de
colònies
El dia 6 de juliol 48 nens i joves van emprendre el camí
cap a Espot per passar 10 dies fantàstics convivint en el
paratge del Parc Nacional d’Aigües Tortes. Han assistit
a les colònies de l’esplai la Freixa de Penelles nens i
joves de Bellcaire, Mollerussa, la Fuliola i Castellserà
entre d’altres remarcant que la gran majoria son del
nostre municipi. El dia 15 uns 125 entre pares i familiars
van fer un dinar de germanor a la mateixa casa cloent
així els dies de convivència.

La revetlla i la caminada de nit de
l’associació de dones
El passat 8 de juliol l’associació de dones va organitzar
la ja tradicional revetlla de cada estiu, començant amb
uns bons entrepans per tothom i ball a la plaça amb
Albert Show. També el passat 30 de Juny van
organitzar una caminada a la nit; va començar pel camí
fondo i es va arribar al poble pel camí del safareig
acabant a la plaça amb coca i xocolata, el temps va
acompanyar les dues activitats típiques del temps
d’estiu. És tant l’èxit d’aquestes activitats que s’està
estudiant ampliar-ne l’oferta durant el mes d’Agost,
ja s’informarà en el seu moment de les activitats.

Penelles tindrà hereu i pubilla
aquest estiu
És una iniciativa de l’Ajuntament i la Comissió de
Festes, l’elecció serà en un sorteig públic que és farà a
la plaça la tarda del diumenge 12 d’agost.
Per a ser Pubilla o Hereu de Penelles, s’ha de tenir
entre 16 i 25 anys, solter/a i s’ha d’estar empadronat al
municipi, també s’ha de saber parlar la llengua catalana
i conèixer les tradicions del nostre poble.
El seu mandat serà d’un any, no podran tornar a ser
elegits durant els tres següents mandats.

La festa va ser el passat 13 de Juny al col·legi de
la Llar de Santa Anna del Castell del Remei. Es
va celebrar una Missa Presidida pel Cardenal de
Sevilla Carlos Amigo i concelebrada pel Bisbe
de la Seu i tots els Rectors de les parròquies
veïnes, hi van assistir unes 500 persones entre
voluntaris i veïns dels pobles del voltant. La festa
va acabar amb un bon refrigeri i una exhibició de
danses de la Polinèsia.

La benedicció de vehicles
A Penelles es va celebrar la festivitat de Sant
Cristòfol el passat dia 1 de Juliol en sortir de
Missa Major a quarts de dues del migdia. Hi van
haver una trentena de vehicles. Amb l’anècdota
d’algun que altre cotxe i camió que passaven per
allí i sense voler es van quedar atrapats a la cua.

Exposició
d’escultures a les
bodegues del Castell del Remei
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13,30 i de
14,30 a 18 h; dissabtes de 16 a 19,30 h; diumenges
de 10 a 14 h Dates: de l’11 al 26 de Juny.

Sopar popular a les piscines el
proper 28 de juliol
Per a mes informació al bar de les piscines.

Telefons d’interès
Ajuntament de Penelles
Fax Ajuntament
Consultori mèdic
Escola Pública
Farmàcia
Mossèn Tort
BALAGUER
Ajuntament
CAP
Consell Comarcal de la Noguera
Mossos d’escuadra

973610246
973610154
973610443
973610575
973610582
973610035
973445200
973446028
973448933
088

