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Posicionament davant la situació Política Actual
Avui, dia 6 de novembre ens trobem amb el President Puigdemont i 4
consellers i conselleres exiliats a Brussel·les i amb el Vicepresident
Junqueras, la resta de membres del Govern i els presidents de les
entitats sobiranistes tancats a la presó. Hem reculat als anys més
foscos del franquisme i podem afirmar que a Catalunya hi torna a
haver presos polítics
El 27 de setembre de 2015 el Poble de Catalunya va escollir lliure i
democràticament un parlament i un govern que ens ha estat
arrabassat per la força. És per això que demanem la seva llibertat i la
reinstauració immediata del govern legítim.
Estem també intervinguts com a país amb l’aplicació de l’article 155
de la constitució espanyola. Ens han pres l’autogovern i desmantellat
el Parlament.
La causa de tots aquests greuges no és cap altra que el de voler
decidir el nostre futur com a país pacíficament. El referèndum del dia
1 d’octubre es va poder dur a terme i els resultats van ser prou clars.
La gent va voler que Catalunya es constituís en un Estat en forma de
República. El govern espanyol no ha reconegut els resultats i la seva
resposta ha estat repressiva tant política com judicial i policial.
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Tenim l’oportunitat de recuperar les institucions catalanes votant
massivament el proper 21 de desembre a les opcions sobiranistes i
us encoratgem a participar en tots els actes de suport que s’organitzin
per tal de que el poble de Catalunya pugui recuperar la seva dignitat.
Això sí, sempre des del respecte, la tranquil·litat i la serenor.

Taxa de recollida d’escombraries
Molt al nostre pesar, ens veiem obligats a augmentar el preu de la
recollida de la brossa. Com bé sabeu, aquest és un servei que dóna
el Consell Comarcal de la Noguera, encarregat de negociar les
condicions i preus del servei.
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A partir del 1 de gener del 2018 l’ajuntament haurà d’assumir una
pujada del 58% del preu de la taxa. Aquest augment serà de un 50%
per als usuaris del servei. A tall d’exemple la tarifa per habitatge
passarà de 60 a 90 € anuals.
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Atesa la bona situació de les finances de l’Ajuntament , s’ha aprovat
que el tipus impositiu de l’Impost de Bens Immobles de Naturalesa
Urbana (IBI) passi del 0,55% al 0,45%

Obres varies
S’han finalitzat les següents actuacions
Casa dels estadants a la Col·legiata de Sant Pere
 Actuació contra incendis:
o Franges de protecció a Fontdepou, Millà i Àger
o Camí de Montsec de Grabieló a Montsec de Calafí
o Aclarides de millora a Montsec
 Arrengament del camins per part de l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF):
o Urbanització de Fontdepou-Serres
o Cementiri d’Agulló- Camí de Montsec
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 S’ha demanat un 1,5% cultural al Ministerio de Fomento per tal
de arrengar l’entorn de la muralla d’Àger a Solsdevila

Enlairaments i Aterratges
S’ha enviat a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, la
documentació del Pla Especial Urbanístic de les zones d’enlairament
i aterratge del vol al Montsec per tal d’obtenir l’informe favorable i la
seva aprovació i poder actuar a la major brevetat possible.

Activitats Culturals
El dia 10 de desembre tindrà lloc la 21ª Fira de productes artesanals
del Montsec. Durant el cap de setmana també es donaran cita
diverses activitats lúdiques i festives.
El dia 19 de novembre, a les 18.30h i al Local social tindrà lloc
l’actuació del quartet de càmera de l’orquestra simfònica Julià
Carbonell.

