BUTLLETÍ
GES

6

Àger, febrer de 2008

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:
Contactar amb
l’Ajuntament

Benvolgudes/ts veïnes/ns:
Ens plau fer-vos arribar aquest butlletí que té com a finalitat explicar-vos l’acció de
govern.
Volem que sigui un butlletí objectiu, que informi sobre les diferents actuacions que hem
realitzat, les que ens ocupen actualment i les que tenim previstes.
També ha de servir per informar-vos de tot allò que creiem us pot ésser d’utilitat.
Tot i que la prudència ens aconsella a no comprometre’ns pel que fa a la seva
periodicitat, intentarem que tingui una certa regularitat.
Des de l’equip de govern volem que les nostres actuacions responguin, en la mesura
que sigui possible, a la voluntat de totes les veïnes i veïns, i establir, mitjançant aquest
butlletí un canal de comunicació per tal que entre tots millorem la nostra Vall.

GESTIÓ ECONÒMICA D’OBRA ACABADA

Obres Camí Nou i Plaça d’Àger
Encara hi ha pendents de pagament, aproximadament, uns 21.000 €. Aquesta obra
es va acabar l’any 2002. Lògicament, ens toca fer-nos càrrec d’aquests diners i també
dels costos que ara tindrem per arranjar els desperfectes

Camí de Montsec:

L’any 2005 s’hi va fer una actuació per un valor aproximat de 57.000 €. El
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural va subvencionar l’obra amb 30.000
€. En data d’avui encara es deuen a Àrids Romà els 27.000 € restants que també ens
ha tocat assumir.

Obres d’asfaltat de l’any 2002
El jutge ha fallat a favor del veí Antoni Huguet, al qual s’ha d’indemnitzar amb
28.000 € més interessos. El Consell Comarcal de la Noguera n’ha de pagar la meitat i
l’Ajuntament l’altra meitat.
Com podeu veure ens ha tocat assumir cap als 60 000 € (uns 10 milions de les antigues
pessetes ). Des de l’actual equip de govern es considera prioritari eixugar els esmentats
deutes amb uns diners que no podran anar destinats a d’altres interessos i necessitats
del municipi, molt a pesar nostre.

TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (TDT)
AJUNTAMENT
D’ÀGER
Plaça Major
25691 ÀGER
Tel.: 973 455 004
Fax: 973 455 203
ajuntament@ager.ddl.net

Properament es farà una reunió amb tots els veïns per tal que els tècnics expliquin el
desplegament de la TDT al nostre municipi. Us fem saber també que podeu sintonitzar
la Sexta al canal 28 del vostre televisor

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC D’ÀGER
S’està organitzant també un altra reunió amb tots els veïns del municipi per tal que
l’arquitecte Sr. Eduard Escolà que va ultimar les normes subsidiàries ens faci saber tot
el que calgui referent a aquest tema tan important per a la gent de la Vall.

ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL PÀRQUING AL
BANCAL DE SANT JOAN
L’any 2002 es va començar a negociar amb el propietari majoritari del terreny. Com que
durant aquests 5 anys no s’ha dut a terme cap altra gestió, els tractes no són els
mateixos, ja que no existia cap tipus de pacte signat per escrit entre ambdues parts ni
s’havia donat cap paga i senyal. Això ha fet que l’actual equip de govern es trobés amb
dificultats afegides a l’hora de negociar el preu de compra del terreny i la posterior
actuació.

COBERTURA DE TELEFONIA MÒBIL: OPERADOR MOVISTAR

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

El passat mes de setembre es va mantenir una entrevista personal amb els tècnics del
servei de Movistar. El problema, sembla ser, que venia del repetidor de Cubells. Se’ns va
donar la garantia d’una propera solució a la falta de cobertura de MOVISTAR a la Vall
d’Àger. Tots vosaltres heu pogut comprovar que des d’aleshores hi ha hagut poques
incidències.

PREVISIÓ D’OBRES 2008
Des de l’equip de Govern, hi ha la intenció de dur a terme les següents obres durant el
transcurs de 2008.
 Local Social a la Règola
 Portada d’aigua a la Règola
 Adequació del barranc del botador fins a Casa Barlà
 Adequació del barranc del les Fontetes fins a la font del Pedro.
 Portada d’aigua a Vilamajor
 Construcció d’una fossa sèptica a Vilamajor

AMORTITZACIÓ DE LES PLACES DE METGE TITULAR I INFERMERA
El Departament de Sanitat té la intenció d’amortitzar (donar de baixa) les 2 places de
funcionaris sanitaris de què disposa el municipi d’Àger. Lògicament s’hi han presentat
al·legacions i estem pendents de la resposta d’aquest Departament.

CAMINS DE CORÇÀ I MASOS DE MILLÀ
En l’entrevista amb el director general de Desenvolupament Rural Sr. Jordi Beltran,
mantinguda a primers de novembre, se li demanà que el Departament d’Agricultura
confeccionés els projectes per arranjar els camins de Corçà i Masos de Millà. Agraïm a la
Diputació de Lleida el seu suport gràcies al qual es podran esbroçar aquestes dues rutes
després de molts anys.

CARREGADOR A L’ATURADOR
Es firmarà amb la família Novau – Burgués un conveni de cessió d’ús del carregador de la
seva propietat per tal que aquest passi a funcionar dins l’àmbit municipal per a tots els
interessats.
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NOMENAMENT D’ASSESSORS DE L’ALCALDE EN TEMES RELACIONATS AMB
ELS NUCLIS AGREGATS DEL MUNICIPI D’ÀGER I DE NOUS REGIDORS
Tal com es va fer públic en el Ple ordinari de 19 de novembre de 2007, a continuació es
detalla la relació d’assessors d’Alcaldia en temes relacionats amb els diferents nuclis
agregats del nostre municipi.
Antoni Domingo i Zueras per al nucli agregat de la Règola
Rafael Saura i Montardit per al nucli agregat d’Agulló
Josep Gregori i Forcat per al nucli agregat de Vilamajor
Antònia Hortet i Gorgues per al nucli agregat de Corçà
Josep Mercé i Castells per al nucli agregat de Fontdepou i Sant Josep de Fontdepou
En Ple ordinari de 31 de desembre es nomenà com a nou regidor del nostre consistori:
Francesc Monleón i Matons
a qui donem la benvinguda. El motiu d’aquest nomenament és suplir:
Esther Inglada i Cardona
a qui acomiadem tot agraint la seva tasca com a regidora en el municipi d’Àger.

