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 L’equip de Govern informa: 
 

 Aportacions dels Veïns al PUOSC  

 
Tal i com vam anunciar en el programa de les eleccions, una de les nostres 
premisses és demanar l’aportació dels veïns en temes prou rellevants com pot 
ser la planificació de les obres del proper PUOSC( Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya). Encara que les línies estan per definir, és la nostra obligació d’estar 
preparats per quan surti la convocatòria.  
 
Hi ha moltes actuacions que han de sortir del Pla Estratègic de la Vall d’Àger ,que 
es va presentar la tardor de l’any passat, però també ens agradaria que ens 
féssiu arribar les vostres idees,  ja sigui via web, via instància a l’ajuntament o a 
la bústia de l’entrada de la Casa de la Vila.  

 
Estat de finances de l’Ajuntament 

 
No corren bons temps per a les finances dels ajuntaments. Estem a l’espera de 
cobrar un seguit d’obres ja realitzades. Lògicament, sense cobrar aquests diners 
ens haurem de replantejar les obres previstes per aquest 2012. Serem molt 
curosos fent ús dels diners de tots. Sense finançament consolidat  les obres no 
les tirarem endavant.  

 
Permisos d’obres de les ventades del 6 i 7 de febrer  

 
Tal i com es va recordar en el butlletí passat, per tal de fer qualsevol tipus d’obres 
s’ha de sol·licitar la corresponent llicència municipal. També té que fer aquest 
tràmit tota la gent que va patir danys  com a conseqüència de les ventades dels 
dies 6 i 7 de febrer. Per tal de ser solidaris amb el veïns afectats, es tramitaran 
pel procediment d’urgència i a un preu simbòlic de 10 €. 

 
Punt TIC i Biblioteca Municipal 

 
Estem acabant de traslladar el punt TIC a la ubicació de la Biblioteca municipal 
per tal d’unificar i optimitzar l’espai i la feina de la responsable dels serveis. 

 

Conferència sobre el futur de la PAC 
 

Amb voluntat d’informar al col·lectiu de pagesos del municipi, l’ajuntament està 
fent gestions per tal que, passada la Setmana Santa, l’Eurodiputat de 
Convergència i Unió, Sr. Ramón Tremosa i Balcells vingui a la Vall d’Àger a parlar 
sobre el futur de la PAC. 
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 El Tren de la Pobla i els nous horaris d’autobus 

 
Els proppassats dissabtes 28 de gener i 11 de febrer vam assistir a les 
manifestacions en defensa del tren de La Pobla. A pesar de que Àger no és dels 
pobles més afectats, és la nostra obligació ser solidaris amb la resta de 
poblacions amb les que compartim aquest medi de transport. 
 
Segons converses mantingudes amb el director general de transport de la 
Generalitat, Sr. Ricard Font, l’eix de transport per carretera: Esterri-Pobla-Lleida 
prioritza la C-12 (per Àger). Fruit d’aquest fet, hem tingut converses amb ALSA 
per tal de que l’autobús que surt d’Esterri d’Àneu a les 5:20h del matí passi per 
Àger. 
 
Us adjuntem un resum del horari del servei de transport públic actual: 
 

 

                            LINIA TREMP - ÀGER - BALAGUER - LLEIDA 

  DIRECCIÓ LLEIDA

TREMP ÀGER BALAGUER LLEIDA

7.55h. 9.15h. 9.53h. AUTOCAR - DE DILLUNS A DISSABTE

13.11h. 13.38h. 14.16h. 14.46h. FERROCARRILS SERVEI DIARI

16.46h. 17.17h. 17.51h. 18.33h. AUTOCAR - DE DILLUNS A DIUMENGE

18.16h. 18.47h. 19.21h. 19.53h. AUTOCAR - DIUMENGES I FESTIUS

   DIRECCIÓ TREMP

LLEIDA BALAGUER ÀGER TREMP

9.10h. 9.39h. 10.16h. 10.44h. FERROCARRILS SERVEI DIARI

16.35h. 17.22h. 17.56h. 18,27h. AUTOCAR - DE DILLUNS A DIUMENGE

19.20h. 20.07h. 20.41h. 21.12h. AUTOCAR - DE DILLUNS A DIUMENGE

13.00h. 13.37h. 14.11h. 14,42h. AUTOCAR - DIUMENGES I FESTIUS

                     LINIA ÀGER - BALAGUER - ÀGER (VEHICLE QUE REALITZA EL TRANSPORT ESCOLAR).

Sort. Balaguer Arribada a Àger Sortida d'Àger Arrib. a Balaguer

Dilluns 17.00h. 18.00h.      Dilluns 18.00 h. 19.00h.

Dimarts 17.00h. 18.00h.      Dimarts 18.00h. 19.00h.

Dimecres 14.00h. 15.00h.      Dimecres 15.00h. 16.00h

Dijous 17.00h. 18.00h.      Dijous 18.00h. 19.00h.

Divendres 14.00h. 15.00h.      Divendres 15.00h. 16.00h.

De dilluns 7.00h. 7.50h.

a dissabte

*Fora del curs escolar, l'horari de la Línia Àger - Balaguer - Àger serà de dilluns a dissabte: 

Sort. BalaguerArribada a Àger Sortida d'Àger Arrib. a Balaguer

14.00h. 15.00h. 15.00h. 16.00h.
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