
GES 

 

 

 

 

 
L’equip de Govern informa: 
 

  Procés Participatiu del 9 N 
 

En el ple extraordinari celebrat el passat 25 de setembre vam aprovar per unanimitat  
donar suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014. Com molts sabeu aquesta consulta ha estat impugnada pel govern 
central i pendent de resolució pel tribunal constitucional. 
 
Per tal de poder donar veu a la gent, el Govern de la Generalitat de Catalunya va obrir 
una procés de participació ciutadana en què els catalans i les catalanes i les persones 
residents a Catalunya podrem manifestar la nostra opinió sobre el futur polític del país. 
 
 Molts dels ajuntaments catalans estan  donant suport al Govern de la Generalitat 
recolzant aquest nou procés participatiu. L’Ajuntament d’Àger no hi podia faltar. És per 
això que vam accedir a la petició del Govern d’oferir un espai per a que  els veïns hi 
puguem participar. A Àger, aquest local de participació serà la sala d’actes de la Casa de 
la Vila. 
 
A data d’avui, sabem que aquests espais estaran oberts de 9 del matí a 8 de la nit i que 
hi poden participar les persones majors de 16 anys amb el DNI i a l’adreça que hi figuri 
en el document esmentat. Les persones d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que 
formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa han de presentar el 
document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de 
ciutadans de la Unió Europea, on consta el número d’identitat d’estranger i l’adreça de 
residència en un municipi de Catalunya. 
 
Les persones de tercers estats han de presentar el passaport vigent acompanyat de la 
targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent, on consti l’adreça de residència en un 
municipi de Catalunya. 
 
Us animem a participar en aquesta jornada que esperem sigui, pacífica, lúdica i festiva.  
 

Casa del Montsec 
 

El 31 de desembre de 2012 es va dissoldre el Consorci del Montsec. Els terrenys 
i l’edifici de la Casa del Montsec van revertir a l’Ajuntament d’Àger i els diners del 
PUOSC ( 347.965,88 € ) per les obres de la segona fase van passar al Consell 
Comarcal de la Noguera, ens que  va haver d’assumir-ne la gestió. 
 

A finals de juny de 2014 ens trobem amb la desagradable sorpresa de que el 
Consell Comarcal vol demanar un canvi d’obra al PUOSC i destinar els diners  al 
Centre d’Observació de l’Univers. 
 

És ben cert que el Consell Comarcal té tota l’empara legal per fer-ho, però 
sempre s’havia parlat de que la subvenció tindria un destí finalista: La Casa del 
Montsec. 
 

S’han fet diverses gestions en aquest sentit sense haver obtingut cap resultat 
satisfactori. 
 

L’ajuntament d’Àger no té  la disponibilitat econòmica de dur a terme l’obra sense 
la subvenció, ara destinada al Centre d’Observació de l’Univers.  
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Impostos i Taxes 

 
 

A pesar de la complexa situació econòmica per la que encara passem, durant 
aquest exercici no s’ apujaran les taxes municipals. S’ha fet un esforç per quart 
any consecutiu per a que aquestes pujades no recaiguessin a la butxaca dels 
veïns de la Vall. 

 

Revisió Cadastral 
 
L’última actualització del IBI-urbana (Impost de Bens Immobles) a Àger es va fer 
l’any 1990, fa 24 anys. L’Ajuntament, en el seu moment, va demanar a la 
Diputació de Lleida l’actualització d’aquest impost per tal de posar al dia totes les 
obres noves o millores que s’havien fet als diferents immobles i que no s’havien  
declarat al cadastre. Es va demanar perquè si la inspecció l’hagués fet 
directament la gerència territorial del Cadastre de Lleida, segurament haguessin 
arribat recàrrecs.  
 
Va ser la Diputació de Lleida la que va contractar i pagar a una empresa per fer 
els treballs de revisió i actualització per omissió i donar d’alta les obres que no 
estaven declarades al cadastre. Un cop fetes les fotografies dels habitatges on es 
van detectar modificacions, en el més de novembre de 2013, l’esmentada 
empresa va convocar a tots els afectats per tal de fer les corresponents 
declaracions sobre obra nova, de millora i d’altres que poguessin alterar la 
declaració inicial de 1990. L’empresa revisora va demanar a l’ajuntament la 
documentació de les persones que no van comparèixer per tal d’esbrinar  la data 
aproximada de la llicència d’obres. 
 
Fa un parell de mesos que la Gerència Territorial del Cadastre a Lleida va 
notificar als afectats els nous valors cadastrals. Es feia constar des de la data en 
la que es feia l’actualització de l’immoble d’acord amb la declaració feta per 
l’interessat. Per aquest motiu l’OAGTRL (ens de recaptació de la Diputació de 
Lleida) ha fet les corresponents notificacions de liquidació, des del 2010 com a 
màxim, per tal de regularitzar la quantitat no pagada de l’IBI-urbana. 

 

Obres Varies 
 
S’han acabat les obres de millora de les condicions sanitàries de les piscines 
(paviment i revestiment) per un import de d’uns 29.000 € amb una subvenció de 
13.121,69 € atorgada per part del Consell Català de l’Esport.  
 
Per motius de tresoreria la part que la Generalitat de Catalunya aportava al 
PUOSC (2012-2016) no es farà efectiva. La part que aportava la Diputació de 
Lleida de 30.493,18 € hem cregut oportú destinar-la a la millora del paviment de 
certs carrers de Corçà. El pressupost de l’actuació pujarà un total de 34.397,86 € 
 
 

 
18ª Fira d’Àger 2014 

 
El poper dia 7 de desembre es celebrarà la 18ª fira de productes artesanals i del 
Montsec. Es farà, com cada any, la trobada de poetes al Local Social, la tarda del 
dia 6 i a la nit hi haurà el tradicional ball de fira.   
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