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Àger, febrer de 2010

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

En aquest període s’han acabat les obres del local social de la Règola i
l’abastament d’aigua sanejament i fosa sèptica a Vilamajor contemplades
dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC, en endavant)
corresponent al quinquenni 2008-2012. Dins d’aquest pla s’estan duent a
terme les obres del local social de Corçà, que estan pràcticament
finalitzades
Amb un ajut de la conselleria de Medi Ambient i Habitatge, s’ha treballat
en l’entorn de la font de Sant Martí d’Àger.
S’estan acabant les obres d’abastament d’aigua a Massos de Millà, amb
fons del Plan E del Gobierno de Espanya.

Col·legiata de Sant Pere d’Àger
El passat 27 de novembre es va inaugurar la segona Fase de les obres de
reconstrucció de la Col·legiata de Sant Vicenç d’Àger. Vam contar amb la
presencia del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Honorable Sr.
Joan Manuel Teserras, l'il·lustríssim Sr. Jaume Gilabert, President de la
Diputació de Lleida, el Sr. Miquel Pueyo, Delegat del govern de la Generalitat
de Catalunya a les terres de Lleida i el Sr. Daniel Porqueres, Secretari general
de la Subdelegación del Gobierno de España a Lleida.
Arribats a aquest punt en el procés de restauració de la Col·legiata, es pot dir
que tenim un espai consolidat i amb prou entitat com par a poder enllaçar amb
una tercera fase ja firmada amb l’INCASOL per un import de 240000 €.

Catalunya Connecta
AJUNTAMENT
d’ÀGER
Plaça Major
25691 ÀGER
Tel: 973.455.004
Fax: 973.455.203
ajuntament@ager.cat
www.ager.cat

La Generalitat de Catalunya, té com a objectiu que tots els municipis de
Catalunya que tinguin més de 50 habitants, puguin gaudir de cobertura de
telefonia mòbil, Internet banda ampla i TDT. Per tal de garantir les possibilitats
de connexió a Internet per a tots els ciutadans de Catalunya Iberbanda es
l’empresa adjudicatària que desplega el servei WiMAX. Es pot disposar d'aquest
servei al nucli d'Àger i s'estan acabant d'ultimar detalls per oferir els servei
també al nucli d'Agulló. Junt amb aquest butlletí es reparteix informació
publicitària de l'empresa amb l'única intenció d'informar al veïnat sobre les
característiques d'aquest possible servei a contractar.

Tràmits administratius per Internet
Al la pàgina web del Ajuntament, es pot accedir a realitzar tràmits de
manera telemàtica: Instàncies genèriques, Documentació personal,
Habitatge i via pública, Domiciliació de Tributs, Retirada de Vehicles de la
via pública i l’Ús d’equipaments municipals. Clicant damunt de la icona:
E-TRAM tràmits on-line. Per a certs tràmits serà necessària identificació
electrònica.

Bancal de Sant Joan - Magatzem Municipal-Baixos Residència
HORARI
D’ATENCIÓ
AL PUBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30
Tardes de 17:30 a
21:00 dilluns i dijous
HORARI D’ATENCIÓ
DE L’ALCALDIA:
Contactar amb
l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Àger, tenia concedit mitjançant el PUOSC 2006-2007
93000€ aproximadament per la compra i condicionament del Bancal de
Sant Joan per tal de destinar-lo a aparcament. L’equip de Govern actual va
tenir que reiniciar les converses amb els propietaris del terreny desprès de
molts anys aturades. Com a resultat del procés de negociació no s’ha
arribat a cap acord. Les diferencies pel que fa a el preu d’adquisició
d’aquest bancal son abismals.
Per tal de no perdre aquesta subvenció al no poder fer efectiva l’obra, es
va creure oportú destinar-los a la construcció d’un magatzem municipal al
final del camp de futbol. Aquest magatzem allotjarà tot aquell material del
ajuntament que ara es troba als baixos de la residència, espai que anirà
destinat al serveis de tanatori, guarderia municipal i despatxos per a
entitats.

Apagada Analògica
La Direcció General de xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions de
la Generalitat de Catalunya informa que la comarca de la Noguera esta dins
de la fase II dels procés d'apagada analògica que tindrà lloc entre
desembre de 2009 i febrer de 2010.
Al web www.catalunyaconnecta.cat es pot consultar informació actualitzada
periòdicament del desplegament i cobertura de TDT per nucli de població.

Taxes Municipals
En la sessió ordinària que tingué lloc el dia 26 d'octubre de 2009, en el ple de
l'Ajuntament, s'aprovaren la modificació de les ordenances per a l'any 2010
AJUNTAMENT
d’ÀGER

Nº

Tipus de Taxa

Plaça Major
25691 ÀGER

Comentaris

Taxa de recollida
d’Escombraries

S’han apujat un 10% per al veí. Hi ha
hagut una pujada del 17% per part del
Consell Comarcal. L’Ajuntament n’
assumeix, per tant, un 7%.

19

Emplaçament i mesures
correctores en activitats
ramaderes

S’unifiquen els tipus de distàncies
mínimes respecte dels diferents nuclis de
població per a la construcció de
instal·lacions ramaderes. Dita distancia
varia en funció de tipus de bestiar.

20

Preu Públic
de les
Piscines Municipals

Després de molts anys sense pujar els
preus s’ha considerat necessària la seva
actualització.
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Tel: 973.455.004
Fax: 973.455.203
ajuntament@ager.cat
www.ager.cat

Per a més detalls sobre aquestes modificacions, us animem a baixar-vos
l'acta de la sessió del ple esmentada. La trobareu al portal web del
Ajuntament d'Àger, en l'apartat: ACORDS DE PLE

