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L’equip de Govern informa:

Televisió Digital Terrestre (TDT)

Malgrat l’Ajuntament no hagi  rebut cap notificació  oficial  referent  al 
desplegament de la TDT en el municipi, molts de vosaltres heu comprovat la 
seva arribada a la vall. De moment, es poden veure  més de 30 canals de 
Televisió.

Societat General d’Autors i Editors (SGAE)

El passat 13 de febrer, als jutjats de Lleida, es va celebrar el judici on la 
SGAE va demandar a l’ajuntament d’Àger factures pendents de les Festes 
Majors d’Estiu dels anys 2001 al 2005 per un import de 4.149,35 €. La 
sentencia va ser desfavorable per l’ajuntament. S’ha cregut oportú 
presentar recurs contra l’esmentada sentència.

Gravera de Montsec

Ha  arribat  del  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge  un 
expedient obert contra l’Ajuntament perquè no s’ha realitzat el projecte de 
restauració de la gravera.  Es pot arribar a imposar  una sanció de fins a 
100.000  €.  S’ha  presentat  el  recurs  corresponent.  S’han  mantingut 
reunions  amb l’esmentat  Departament.  Abans  del  mes  de  juny  s’ha  de 
presentar el projecte de restauració. Es prendran les mesures adients tant 
per presentar el projecte com per executar la restauració.

 Concentració de Cotxes Antics

 
Enguany  l’ajuntament  no  organitzarà  la  concentració  de  Cotxes 

Clàssics  com ha  vingut  fent  fins  ara.  Pensem que  cal  tornar  a  l’esperit 
organitzatiu  inicial  d’aquest  esdeveniment.  Els  bons  resultats,  tant  de 
participació com d’assistència, assolits en la seva primera etapa així ens ho 
fan entendre. Aquest canvi de manera de fer passa, entre d’altres aspectes, 
per  recuperar  la  col·laboració  d’en Joan Montardit.   Cara  a  l’any  que  ve 
s’intentarà recuperar aquesta trobada tot i fent-la més lluïda si cap.

Hi ha l’intenció d’organitzar al  nostre municipi  de cara a la tardor 
d’enguany una prova del campionat de Catalunya de Rallies de Terra.

HORARI
D’ATENCIÓ 
AL PUBLIC

Oficines:

Matins de 9:30 a 
13:30

Tardes de 17:30 a 
21:00 dilluns i dijous
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DE L’ALCALDIA:
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Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya  (PUOSC)

El municipi d’Àger té concedits pel PUOSC 976.297,73 € en el període quinquennal de 2008 a 2012. A aquesta quantitat cal afegir-hi un mínim 
de 60.000 € per obres al nucli  agregat de Millà.  Si es té en compte que en l’anterior període quadriennal 2004-2007 el municipi  va rebre 
493.725,00€. Podem afirmar que gairebé s’han doblat les quantitats concedides pel passat PUOSC. Una molt bona noticia cara a la millora 
d’infraestructures per a tot el municipi.  

Actuació Pressupost
(€)

Subvenció
(€)

Edifici per consultori i Local Social a La Règola 101.198,63 60.000,00
Honoraris del projecte de rehabilitació d’un edifici destinar a local social a Corçà 8.920,00 8.028,00
Adaptació de solar per a aparcament a Àger  (2a Fase) 86.445,64 60.000,00
Edifici per consultori i Local Social a La Règola 101.198,63 31.078,77
Adaptació de solar per a aparcament a Àger  (2a Fase) 86.445,64 8.644,56
Abastament d’aigua sanejament i fossa sèptica a Vilamajor 85.114,30 76.602,87
Llar de jubilats, un petit tanatori i d’altres espais en els baixos de la Residència d’Àger 198.312,53 168.481,27
Arranjament del sector barranc de Portolà i Font del Pedro a Àger 51.352,92 46.217,63
Rehabilitació d’un edifici destinat a local social a Corçà 56.834,08 51.150,67
Millora del accés al nucli de Fontdepou 67.977,02 60.000,00
Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació Plaça de l’Esglèsia a la Règola 68.494,10 61.644,69
Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació al carrer de les Eres d’Agulló 102.329,76 92.096,78
Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació del Carrer del Calvari a Àger 212.756,19 31.021,90
Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació del Carrer de solsdevila i plaça del joc a Àger 101.310,56 60.000,00
Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació del Carrer del Calvari a Àger 212.756,19 75,185,56
Urbanització de la zona d’accés a Àger (Empalme) 207.192,19 50.000,00
Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació del Carrer de solsdevila i plaça del joc a Àger 101.310,56 36.145,03

TOTAL 976.297,73


