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L’equip de Govern informa:
HORARI
D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC
Oficines:
Matins:
de dilluns a divendres
de 9:30 a 13:30
Tardes
dilluns i dijous
de 17:30 a 21:00 h
HORARI D’ATENCIÓ
DE L’ALCALDIA:
Contactar amb
l’Ajuntament

Presentació Pla Especial del Cas Antic d’Àger i modificació de les
Normes Subsidiaries de Planejamen Urbà
El dia 6 de desembre de 2012 a les 18:00h a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament, tindrà lloc la presentació de les modificacions de les normes
subsidiàries. Donada la importància de la reunió, convidem molt
especialment als propietaris dels edificis del casc antic.

Obres Varies
Queden pendents d’execució les obres del PUOSC (2008-2013): Entrada al poble
d’Àger, Carrer del Calvari i la Plaça de l’església de la Régola. Esperem tirar-les
endavant tant aviat com sigui possible.
S’ha actuat a Montsec creant una franja perimetral de defensa contra incendis
forestals. Properament s’iniciaran a la urbanització de Sant Josep de Fontdepou
actuacions similars.
S’han canviat finestres de fusta per finestres d’alumini a la residència.
Les obres a l’entorn del la font del Pedro estan pendents de finalitzar.
Properament l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) posarà en funcionament la
depuradora d’Àger.

Actuacions a la Pista Poliesportiva i Torneig de Fútbol Sala

Ajuntament
d’Àger

A primers de juliol, és va celebrar el 1er torneig de futbol sala: ÀgerBalaguer-Os en categories Aleví i Infantil. Va anar molt bé. Ja que els
resultats van ser satisfactoris, s’està treballant pel proper torneig. Aprofitant
l’esdeveniment, es va inaugurar la nova pista poliesportiva.

Plaça Major,1

Ordenançes Fiscals

25691 Àger

Degut a la delicada situació econòmica que pateix el país, des de
l’Ajuntament hem fet un esforç i hem decidit no pujar ni taxes ni preus
públics enguany.

Tel: 973.455.004
Fax: 973.455.203

Programa Viure al poble

ajuntament@ager.cat
www.ager.cat

Per tal de disposar de liquiditat i poder fer front a les obres del programa
Viure al poble, es va demanar un Préstec de 200.000 € a retornar en 5
anys amb 2 de carència i 3 d’amortització. Actualment s’han amortitzat
100.000 €. Els 100.000€ restants s’amortitzaran, com a molt, durant els
propers 3 anys.

Consorci i Casa del Montsec
HORARI
D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC
Oficines:
Matins:
de dilluns a divendres
de 9:30 a 13:30
Tardes:
dilluns i dijous
de 17:30 a 21:00

El consorci del Montsec es dissol el proper 31 de desembre.
Degut a les característiques de la concessió administrativa
feta en el seu moment , la Casa del Montsec reverteix en el
municipi. S’està negociant amb la Generalitat l’obtenció dels
recursos necessaris per poder acabar l’obra.
L’ajuntament d’Àger ha demanat formalment formar part de
la futura comissió de seguiment del Montsec.
Àger: Territori Català Lliure
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l’Ajuntament

El ple del passat dilluns 29 d’octubre va aprovar per
unanimitat declara Àger: Territori Català Lliure. Aquest
ajuntament comparteix plenament tots els postulats de
l’Assemblea Nacional Catalana.
Actuacions al Patrimoni

Durant les Jornades Europees de Patrimoni i degut a
inclemències del temps, es va tenir que suspendre el concert
de la coral a la Col·legiata
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Començaran properament les obres del restauració de la
Col·legiata de Sant Pere en la seua tercera fase, separata A.
El pressupost és de 120.000€ aportats per la Diputació de
Lleida “via Institut d’Estudis Ilerdencs: IEI” i l’Ajuntament.
Queda pendent l’aportació dels altres 120.000 € del
INCASOL per poder completar aquesta fase.
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S’han anat realitzant, durant varis estius, camps de treball al
Pou de gel. Enguany, s’ha cregut oportú avançar els treballs
de manera significativa. A dia d’avui podem dir que aquest
indret ja forma part del patrimoni visitable de la Vall.
16ª Fira d’Àger

El poper dia 9 de desembre es celebrarà la 16ª fira de
productes artesanals i del Montsec. Com cada any, la tarda
anterior es farà la trobada de poetes al Local Social i a la nit
hi haurà el tradicional ball de fira.

