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Àger, març de 2016

L’equip de Govern informa:
Ermita de Pedra
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

S’han detectat un seguit de desperfectes a la teulada de l’església del Santuari de
Pedra. Per tal d’arreglar-los, la parròquia, la Fundació Arnau Mir de Tost i
l’Ajuntament d’Àger han iniciat una campanya de micromecenatge per tal reunir
els diners necessaris per a dur a terme la reparació. Podeu fer les vostres
aportacions al nº de compte de la parròquia de Sant Vicent:

ES89-2100-2469-93-0100052956

e-Bando
A partir de principi de 2016 el sistema d’informació per via telemàtica
anomenat e-Bando ja està operatiu.
Us recordem que les instruccions per a la seva instal·lació són les
següents:
1.- Buscar la aplicació eBando en el Market (portal de descàrregues
d’aplicacions per a dispositius mòbils) del smartphone corresponent
(disponible per a Iphone i Android)
2.- Instal·lar-la
3.- Un cop instal·lada es fa una cerca de la població:
per nom: Àger
pel codi postal: 25691
i quan es publiqui un nou e-Bando rebreu la notificació al vostre mòbil

Ajuntament
d’Àger
Plaça Major,1
25691 Àger
Tel: 973.455.004
Fax: 973.455.203
ajuntament@ager.cat
www.ager.cat

Reciclatge d’Oli domèstic Usat
Atenent la petició d’un grup de veïns, el municipi ja disposa d’un
contenidor per a la recollida d’oli de cuina usat. Està ubicat al tancat
que hi ha a “l’empalme” d’Àger. Us animem a que el feu servir i que
se’n faci un bon ús.

Saló de Turisme de Muntanya a Lleida
Fem una valoració positiva de l’assistència al Saló de Turisme de
Muntanya. Aprofitant l’esdeveniment, es van confeccionar uns plànols
de la Vall d’Àger i del casc antic de la Vila. Estan a la vostra
disposició als establiments d’Àger i a l’Ajuntament.

Obres Varies
HORARI
D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC
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de dilluns a divendres
de 9:30 a 13:30
Tardes:
dilluns i dijous
de 17:30 a 21:00
HORARI D’ATENCIÓ
DE L’ALCALDIA:
Contactar amb
l’Ajuntament

El Departament d’Agricultura ha fet una actuació al camí de
Corçà per un import de 13.000 € aportats directament per la
Generalitat.
El departament de Medi Ambient està redactant el projecte de
millora del camí de Corçà a la Pertusa. La seva voluntat és la de
començar a fer les obres durant l’any que comença.
S’ha adjudicat a l’empresa Obra Civil Nadal l’obra: “Abastament
d’aigua, sanejament i pavimentació del Carrer del Calvari”. La
contractació s’ha dut a terme mitjançant una mesa de
contractació a la que es va convidar a 6 empreses.
S’han reemplaçat les tanques de xiprers de la zona nord del
cementiri vell del nucli d’Àger ja que estaven en molt mal estat.
Després de consultar als tècnics s’ha cregut oportú plantar-hi una
espècie arbustiva anomenada: “Abelia floribunda”
S’estan acabant del obres d’insonorització i millora de
l’enllumenat del local social. S’han canviat els fluorescents per
llums de LED.
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Cadastre Rústic
Tal i com fa periòdicament, enguany, el Ministeri d’Hisenda del
govern de l’Estat està procedint a una regularització dels valors
cadastrals de naturalesa rústica. Es pretén incorporar al cadastre
tots els immobles que no hi eren fins a la data.
Les construccions per l’activitat agrària (granges i magatzems)
no tindran efectes retroactius. Es pagarà únicament l’any en curs.
Sí que es cobrarà una taxa de 60€ per cada unitat cadastral a
regularitzar.
Els valors tindran efectivitat a partir del 1 de gener de l’any
següent a la publicació de la resolució de la regularització
cadastral del municipi al BOE.
En qualsevol cas, el tipus impositiu que s’ha vingut aplicant fins
ara, i que és 0.55%, des dels últims 8 anys no es modificarà.

