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Àger Gener de 2005

L’equip de govern informa:
L’ATURADOR

Des de l’ajuntament volem fer-vos saber
l’evolució en el temps dels fets
relacionats amb la construcció d’una
tanca de pedra a la zona de l’aturador.

HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 de dilluns a
dijous
Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

Els serveis jurídics es manifesten en el
mateix sentit, la correcció de la llicència
d’obres atorgada, i aconsellen no retirar
l’esmentada llicència. A més ens fan
saber que al ser la carrerada propietat
El 5 de febrer de 2004 es va acordar de l’Estat és aquest qui té les
atorgar llicència d’obres per a la competències i ha de resoldre els
construcció d’una tanca de pedra en la possibles conflictes.
parcel·la 105 del cadastre de rústica, de
conformitat amb el projecte presentat i A la vegada ja ens havíem posat en
amb el dictamen favorable de la contacte amb Medi Ambient a través del
Comissió d’Obres i l’informe favorable cos d’Agents Rurals per transmetre’ls-hi
emès pels Serveis Tècnics municipals. les inquietuds envers aquest tema.
A finals de maig el Grup Municipal
Independents d’Àger fa saber a
l’ajuntament que, tot i havent votat
favorablement a la concessió de la
llicencia d’obres, «a l’esmentat lloc i
passa una cabanera i és a més lloc de
parada de bestiar», per tant demanen es
consideri, per part de l’ajuntament, la
retirada de dita llicencia.
Des de l’ajuntament es demana un segon
informe tècnic i a la vegada un informe
jurídic als assessors corresponents.
Mentrestant el Sr. Lluis Ardiaca Llotge
presenta un plec de firmes demanant la
suspensió de les obres «per tal d’ésser
revisat el valor de la zona com a
carrerada».
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Els Serveis Tècnics Municipals emeten
un informe en el que es ratifiquen en la
correcció de l’informe favorable anterior,
tot considerant que la qüestió plantejada
pels sol·licitants faria referència,
eventualment, a qüestions de titularitat de
terrenys i no a qüestions de legalitat
urbanística.

Desprès de dues reunions a l’Ajuntament
amb els veïns, el propietari i el cap dels
Agents Rurals, aquest manifesta la
correcta actuació de l’Ajuntament i
proposa el següent:
•

Obrir expedient i traslladar-lo a
Medi Ambient donat que és un
assumpte
de
la
seva
competència, perquè dictamini
en aquest cas.

•

Demanar a Medi Ambient la
delimitació de la carrerada pel
terme municipal d’Àger i definir
els seus límits. Això s’haurà de fer
conjuntament amb els tècnics
corresponents i una comissió de
veïns del municipi.

En aquests moments s’està pendent de
la publicació en el Diari oficial de la
Generalitat (DOG) del corresponent
edicte perquè Medi Ambient pugui
començar a definir els límits de la
cabanera i, tot seguit, resoldre aquest
conflicte.

PARELLES DE FET
Un cop acabat tot el proès burocràtic per tal de poder tenir un registre de parelles
de fet a l’Ajuntament d’Àger, ens plau comunicar-vos que a partir del mes de febrer
es podran obrir els expedients corresponent a aquests registres. Aquelles parelles
de fet que estiguin interessades poden passar per l’Ajuntament per informar-se del
tràmit.

LA CARRETERA D’ÀGER A TREMP I EL PORT D’ÀGER

HORARI
D’ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 de dilluns a
dijous
Alcaldia:
Dijous a partir de
les 20:00

Ens plau comunicar a la població que,
tal i com anunciàvem al passat butlletí,
ha sortit a exposició al públic el projecte
de la última fase d’arranjament de la carretera C-12 que va des d’Àger a l’enllaç
amb la carretera C-13. El termini per presentar al.legacions s’acaba el dia 28
d’aquest mes. Per aquesta raó
l’Ajuntament aconsella a totes aquelles
persones interessades a veure el
projecte i tots els veïns que puguin ser
afectats per aquesta obra que passin
per l’Ajuntament a revisar el projecte. Al
mateix temps l’Ajuntament convida a
quelles persones que vulguin presentar
al·legacions conjuntament amb
l’Ajuntament que ho comuniqui tant aviat

com sigui possible per tal que
l’Ajuntament pugui redactar les
al.legacions per presentar-les dins del
termini establert. Insistim que el termini
acaba el dia 28, per tant és important
que els afectats revisin el projecte en els
propers dies.
Al mateix temps comunicar que
finalment s’ha proposat una possible
solució al port d’Àger. La Direcció General de Carreteres preveu realitzar
aquesta millora en el primer trimestre del
2005, per aquesta raó també cal que
aquelles persones afectades revisin el
més aviat possible l’esmentada
proposta per tal de fer-hi millores si
s’escau.

Ja fa un mes que es van incorporar els
plans d’ocupació per tal de fer neteja de
barrancs segons un pla d’actuació
proposat per la Direcció General
d’Emergències. L’esmentat pla preveu
en quatre mesos fer dues actuacions de
neteja, la primera al barranc de Colobó i
la segona a la urbanització de
Fontdepou.
L’esmentada neteja consisteix a la tala
d’arbres i sotabosc segons les
indicacions dels tècnics competents de
la Direcció General d’Emergències. La
primera actuació preveu poder crear una
zona on aturar un possible foc al
Montsec. Per aquesta raó, tot i que la
tala es fa seguint estrictament les
indicacions de la Direcció General
d’Emergències, cal explicar que en
aquesta zona s’ha de procurar dues
coses; la primera evitar el sotabosc i la
segona que hi tinguin un accès fàcil els
possibles vehicles de bombers en cas
d’incendi. Això vol dir, bàsicament que
en aquesta zona cal fer una actuació

important de neteja per poder salvar la
resta del Montsec en cas d’incendi.
La segona actuació que es realitzarà,
serà la neteja d’un perímetre de les
cases construides a la urbanització, en
aquelles zones on hi ha bosc. Des de
l’Ajuntament s’estan tramitant les
autoritzacions dels propietaris per tal de
realitzar la neteja. Tot i així cal informar
als propietaris que estan obligats per llei
a mantenir les esmentades zones netes
i que per tant val la pena aprofitar ara,
que tenim els plans d’ocupació, per a fer
la neteja. En cas contrari, els mateixos
propietaris estaran obligats a fer-ho pel
seu compte més endavant.
Respecte la llenya generada en aquestes
tales, tot i que no és quantiosa, val a dir
que aquella que es generi en terreny
comunal és propietat del municipi i per
tant tothom que li interessi agafar-ne pot
fer-ho. Tot i això qui estigui interessat
s’haurà d’anar a buscar la llenya al lloc
on s’efectua la neteja.

LLENYA DE COLOBÓ
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