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Àger, febrer de 2009

L’equip de Govern informa:

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:

Jornada de portes obertes al COU
El proper dissabte 14 de febrer en horari de 10:30h a 13:30h i
de 16:30h a 19:00h hi haurà una jornada de portes obertes al
Centre d’Observació de l’Univers. És un equipament únic a
tota Catalunya que creiem que complementarà l’oferta turística
del municipi. Us animem a aprofitar aquesta oportunitat per tal
de visitar-lo.

Contactar amb
l’Ajuntament

Restauració de la Muralla del Fossar
Han començat les obres de consolidació de la muralla de
l’antic cementiri (fossar) per part de l’empresa Construccions
Monjo SCL. per un import de 28.893,06 € i una subvenció per
part del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
15.000 €.
Es previst que les obres acabin a finals del mes de febrer
d’enguany.

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

Local Social de La Règola
S’ha adjudicat provisionalment a Construccions F. Porta i Fills
S.L, la construcció d’un edifici públic destinat a consulta
mèdica i local social per al nucli agregat de La Règola per un
import de 101.198,63 €. S’ha seguit un procediment negociat
sense publicitat demanant ofertes a quatre empreses. Aquesta
obra es contempla al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
2008-2012 (PUOSC)
gestionat pel Departament de
Governació i té una subvenció directa de 91.078,77 €

Portada d’Aigües als Masos de Millà
HORARI
D’ATENCIÓ
AL PUBLIC
Oficines:
Matins de 9:30 a
13:30

S’ha decidit destinar el “Fondo Estatal de Inversión Local” Reial
Decret Llei 9/2008 de 28 de novembre a l’abastament d’aigua a
Masos de Millà. L’import total de l’ajuda és de 98.228 € . S’ha
tingut la voluntat de posar al dia una infrastructura precària
reclamada, amb tota justícia, pels veïns de Masos de Millà des
de feia molt de temps.

Tardes de 17:30 a
21:00 dilluns i dijous
HORARI D’ATENCIÓ
DE L’ALCALDIA:
Contactar amb
l’Ajuntament

Servei de Transport Públic
El servei Territorial de Ports i transports de la Generalitat de
Catalunya amb data 29/01/09 va resoldre atorgar a la SA Alsina
Graells de Auto Transportes l’autorització per a la prestació d’un
servei discrecional amb reiteració
d’itinerari i cobrament
individual amb el següent horari: anada amb sortida d’Àger a les
15:00h (dimecres i divendres lectius del calendari escolar i tots
els feineres no lectius) i a les 18:00h (dilluns, dimarts i dijous
lectius del calendari escolar). Aquests horaris serien per a
l’itinerari Àger-Balaguer. La resta d’horaris i serveis continuaran
sense cap alteració.
Pel que fa a la línia Esterri-Lleida per Àger, es continua
treballant per tal de restablir aquest servei al municipi.

AJUNTAMENT
d’ÀGER
Plaça Major
25691 ÀGER
Tel: 973.455.004

Activitats relacionades amb el Motor
Els propers 18 i 19 d’abril es celebrarà la 13ª concentració de
Cotxes Clàssics. Els dies 12 i 13 de juny tindrà lloc el 2on Ral.l.i
de Terra Vila d’Àger. Aquesta prova serà puntuable per al
Campionat de Catalunya de Ral.lis de Terra.

Fax: 973.455.203
ajuntament@ager.cat
www.ager.cat

Campionat Pre-Europeu d’Ala Delta 2009
De l’11 al 18 de juliol d’enguany es celebrarà a la Vall d’Àger el
campionat Pre-Europeu d’Ala Delta. Aquesta prova compta amb
la organització de l’Ajuntament, però ens caldria també el vostre
suport com a voluntaris per tal d’assolir el ple èxit d’aquest
esdeveniment. Es voluntat d’aquest Ajuntament implicar-hi a
totes les associacions, empreses (comerços, activitats
turístiques, restauració, etc.) que hi ha al municipi, així com la
col.laboració de tothom.

