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L’equip de Govern informa: 
 

Obres a realitzar:  
 
Col·legiata de Sant  Pere d’Àger 
Amb diners del fons estatal de sostenibilitat local de l’any 2010, 
s’actuarà en la millora de l’entorn de la Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger, amb un pressupost de 48.173 €. L’empresa que les durà a 
terme serà Touriño & Marcos S.L  
 
 
Magatzem Municipal 
Amb diners del PUOSC l’empresa Construccions Fermín Porta i 
Fills S.L realitzarà la  construcció d’un magatzem municipal per un 
import de 94.096,54 €. 
 
 
Camí i electrificació del Molinell 
Fer-vos saber també que amb un ajut del Consell Comarcal per 
camins de muntanya, començaran, a mitjans de maig, les obres del 
camí que va fins al pou del Molinell. 
 Amb un ajut del PERC (Pla d’Electrificació Rural de Catalunya) es 
portarà la llum a l’esmentat pou. El preu de sortida era de 
151.895,72 € i se l’ha quedat finalment l’empresa Muntatges Lleida 
S.A per 128.222,10 € 
 
 
Carrer de les Eres d’Agulló 
També s’han adjudicat les obres de pavimentació aigua i 
sanejament al carrer de les Eres d’Agulló a l’empresa Touriño & 
Marcos S.L per un import de 100.589,76 € (obra PUOSC). 
 
 
Barranc de Portolà- Font del Pedro 
S’ha adjudicat l’obra: Arranjament del sector del barranc de Portolà 
i Font de Pedró a l’empresa Construccions Fermín Porta i Fills per 
un import de 51.352,92€ (obra PUOSC) 
Tots els imports son amb IVA inclòs. 
 
Totes aquestes obres, excepte la del Camí del Molinell que ha 
estat contractada pel Consell Comarcal de la Noguera, s’han dut a 
terme d’acord amb la normativa de la Llei 30/2007 de 30 d’abril i 
s’han demanat un mínim de tres pressupostos. 
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Son sis obres importants per al municipi amb les que es posaran 
en valor el patrimoni, contribuiran a millorar els serveis municipals 
i que, en definitiva, donaran qualitat de vida al veïns de la Vall . 
 

Restauració de la Gravera del Montsec 
 
Per acabar amb la restauració de la Gravera de Montsec, s’han 
tingut que plantar ,aproximadament, uns mil plançons d’alzines, 
llentiscles, boixos i romanis. Aquesta actuació culmina les tasques 
d’arranjament demanades pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge en aquest paratge. Amb el temps es recuperarà aquesta 
zona que d’altra manera hagués quedat abandonada.  

 
 Accés a la Banda Ampla Rural des del Nucli d’Àgulló 

 
Es va mantenir una reunió amb el representant de l’Empresa 
Iberbanda a Catalunya i  els responsables del Centre 
d’Observació del Univers per tal d’acordar l’instal·lació d’un 
repetidor amb el  que es donarà servei de Internet de Banda 
Ampla via Wi-Fi a Agulló. 
 

Televisió Digital Terrestre (TDT) 
 
Hi ha dies en els que es rep amb dificultat, o no es rep, el senyal 
de TDT. Tots els veïns que detectin aquestes deficiències en els 
seus televisors poden adreçar-se a la companyia AVERTIS, 
responsable del servei, al telèfon  902 502.222. 

 
Carregador d’Aigua del Cementiri  

 
Desprès de molt temps reclamat hem posat en funcionament el 
carregador. Tots els pagesos que vulguin fer-lo servir que passin 
per l’ajuntament on se’ls-hi explicarà el protocol d’ús del mateix. 
 

Neteja de la Muralla al Caminou  
 
S’ha netejat un tram de muralla al que es pot accedir pel costat de   
casa Peret de Pulsaco. Aquesta actuació permetrà en un futur 
l’accés  cap a Solsdevila . Amb no massa diners, s’ha recuperat 
un indret abandonat fins ara i que suposem estava present en la 
memòria de moltes veïnes i veïns. 
 
                           3er  Ralli de Terra Vila d’Àger 

  
El cap de setmana del 12-13 de juny es celebrarà el 3er Ralli de 
Terra Vila d’Àger. El diumenge 13 fins a les 14,00h hi haurà 
restriccions de trànsit a diferents camins del municipi. També hi 
haurà restriccions per aterrar al camp de l’Ajuntament. 
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