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Us demanem disculpes per no haver publicat aquest butlletí abans.   
 
L’equip de Govern informa: 
 
El passat 11 de juny es va constituir el nou ajuntament de la vila d’Àger. 
Estem molt contents de tornar a rebre la confiança que ja ens vau donar la 
passada  legislatura. Ens prenem aquests quatre anys com un repte difícil 
però assumible. 
 
Les noticies que ens arriben pels mitjans de comunicació i les declaracions 
dels responsables polítics no són les que voldríem sentir. Les retallades en 
àmbits com la sanitat i l’ensenyament són només les que més estan en 
boca de tothom però,  no les úniques. Desgraciadament,  l’ajuntament 
d’Àger també viu aquesta situació econòmica.  
 
Hem estat molt curosos administrant els recursos de que disposem  i ara 
ens tocarà ser-ho encara més. Estem treballant en un seguit d’obres  i n’hi 
ha d’altres  pendents. La nostra idea és poder acabar-les  totes. A més a 
més  treballarem per tal de poder-ne començar de noves. 
 

 Retallada en els Serveis Sanitaris  
 
El passat 6 d’octubre es va mantenir una reunió de treball amb el Senyor 
Antoni Mateu, Director Territorial del departament de Salut a Lleida. La  
seva primera proposta va ser la de disposar del servei de metge i infermera 
de cap de setmana  solament durant la setmana santa i els mesos d’estiu. 
Després de posar en valor les necessitats del municipi, es va arribar a 
l’acord d’ampliar el servei de primers d’abril fins a finals de setembre. Hi 
ha el compromís no escrit de retornar a la situació inicial si milloren les 
condicions econòmiques. Som conscients de que a ningú li agraden les 
retallades i menys en temes de salut.  Malgrat això, valorem com a 
positiva la negociació. 
 

Permisos d’Obres 
 
El control de l’activitat urbanística a Àger és una de les tasques que 
l’ajuntament du a terme per garantir la legalitat de les obres que s’hi 
executen. És per això que es disposa d’una tècnica al servei dels veïns tots 
els dijous de 12 a 14h. És imprescindible, pet tal d’evitar mals entesos 
posteriors, que qualsevol actuació (obra) que és vulgui dur a terme sigui 
supervisada per la tècnica i compti amb el seu corresponent permís 
d’obres.   
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 Modificació d’Ordenançes Fiscals 

 
En el ple del passat 31 d’octubre es va aprovar la modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2012: 
 
 L’Impost de Bens Immobles (IBI) de naturalesa urbana passa del 0.5 a 
0.55 i el de Bens Immobles de naturalesa rústica en la mateixa proporció.  
 
Pel que respecta a l’ordenança fiscal nº2 sobre vehicles de tracció 
mecànica: El coeficient que s’aplicarà serà del 1,40. això implicarà que el 
tram del parc mòbil municipal  amb més vehicles ( els de potència de 12 
fins a 15,99 CF )   passarà de 93,52 € a 100,52 €  
 
També es modifica l’ordenança fiscal nº 6 que fa referència a la recollida 
d’escombraries. En la taula següent s’ofereix una comparativa dels preus 
actuals i futurs de les taxes per aquest concepte. 
 

Tipus 

 d’Infraestructura 

Preu en € 

2011 

Preu en € 

2012 

Habitatge 35 40 € 
Bars, Restaurants i Botigues 75 100 € 
Cases de Colònies i Albergs 190 253 € 

Càmpings 300 399 € 
Càmpings 1ª 475 632 € 
Industrial 475 632€ 

 
Qualsevol increment de taxes o d’impostos no és una mesura massa 
popular i, a vegades, costa d’entendre. La pujada de les escombraries és la 
més significativa. De tota manera ve marcada per les noves tarifes del 
Consell Comarcal de la Noguera. Fa falta fer esment també de que el nou 
nivell de preus està per sota del que tenen municipis de població  i 
característiques paregudes a les d’Àger.  
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