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L’Ajuntament de Tàrrega torna a augmentar
els impostos i taxes per a l’any 2005.
L’augment mitjà per a l’any 2005 serà del 5,50%, dos punts més que l’IPC
La Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega informa als associats de les noves taxes i impostos
per al 2005 que el consistori municipal de Tàrrega va aprovar en el passat Ple del dia 8 de novembre
de 2004.
Fent una mitjana l’Ajuntament ha
constatat que la puja total és d’un 5,50%,
és a dir 2 punts superior a l’IPC previst
per a l’any 2004. Malgrat l’augment que
ens repercutirà a tots els veïns de
Tàrrega, des de la Federació de Veïns de
Tàrrega esperem que aquests impostos
redundin en benifici i en la millora de les
actuals infraestructures i serveis
municipals de Tàrrega i pobles agregats.
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Observeu de manera gràfica l’evolució
dels impostos més importants a Tàrrega
durant els darrers 3 anys 3
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Indignació amb el
Delegat de Sanitat, que
refusa donar la
Conferència anual de
Sanitat.
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Detall de l’evolució dels impostos
Impost i Taxa

Tipus 2003

Tipus 2004

Dif %

Tipus 2005

Dif %

Increment 2 anys

IBI Rústica
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a FAVT davant la manca
de resposta oficial de
C orreus sobre el mal
servei que està oferint a
determinats barris de Tàrrega,
s’ha dirigit al diputat targarí de
CiU a Madrid, Sr. Pere Grau,
ja que es va oferir a fer de
mitjancer, per tal de demanar
al Congrés de D iputats una
explicació oficial del Ministre
d’Administracions Públiques i
es pugui resoldre el conflicte
que també s’està produint a
d’altres ciutats catalanes.
Recordem que des del mes de
juny, barris de Tàrrega estan
rebent la correspondencia
amb un retard que va dels
quinze dies a un mes, i que
segurament s’agreujarà amb
l’augment de correspondència
per l’època de Nadal 3
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La FAVT denúncia el mal
funcionament del servei
de Correus

alestar de la FAVT davant
la negativa del Sr. Barranco
delegat de Sanitat, a participar
com a ponent de la conferència
anual de Sanitat que organitzava
la FAVT per tal d’informar els
ciutadans sobre les actuals i
futures especialitats sànitaries
del CAP-II , l’estat en què es
troba l’hospital de dia, l’Hospital
Comarcal, les llistes d’espera i
altres temes pendents que se li
han fet arribar 3

* A l’impost de l’IBI per al 2005 cal afegir-hi el 2% que augmenta l’Estat
* Falta incloure l’augment de la Generalitat respecte al cànon de l’aigua
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Cal millorar el sistema de
buidatge de les papereres

Perillós estat en què es troba
la plaça de les Nacions de
Tàrrega i que podria provocar
alguna caiguda.

Una comissió de veïns demana a l’alcalde que es
treguin les antenes il·legals de telefonia mòbil del barri
del Castell per problemes de salut i interferències.

Renovació de la junta del
Barri del Sol Ixent
Tot i l ’e st u di de l
R AC C, co n ti nu a e l
c ao s c irc ul ato ri al s
carrers de Tàrrega.

L’Ajuntament denega la
subvenció per a la
trobada anual de la
FAVT, cosa que provoca
la seva supressió

RENFE finalment treu
el
personal
de
l’estació de Tàrrega.

Es col∙locaran les
plaques dels noms
dels carrers de
Tàrrega on no n’hi
hagi.

Adigsa ha revisat
l’aluminosi als grups de
la Plana i Sant Eloi
La Generalitat accepta
un representant de la
FAVT per formar part
del Consell de la Salut
de la zona.

La Federació d’Associacions
de veïns de Tàrrega us
desitja unes bones
festes!!

El passat dia 2 de desembre es
va renovar la junta directiva del
barri del Sol Ixent de Tàrrega. La
junta directiva queda constituïda
de la següent manera:
President: Joan Pujal i Llombart
V ic ep resid en t: F rancisco
Canas
Secretari: Antoni Simó Obiols
Tresorer: Pere Isart i Mora
Vocals: Virginia Vilchez, Josep
Mª P imentel, Agustina Barea,
Jordi
F lores,
F rancisco
Gimenez, Francisco Martinez,
Blas Lorente, Amadou Diallo
President Honorari: Francesc
P. Salvador
En aquesta Assemblea es va
acordar demanar a l´Ajuntament
de T àrrega una sèrie de
peticions per tal de millorar
aquest Barri, entre les quals hi
figura : arreglar la R ambla
Canalet segona fase, pintar 16
fanals, pintar a terra un pas de
vianants al c/ Sol Ixent, instal·lar
un pas elevat de goma per reduir
la velocitat dels vehicles,
instal·lar protectors als jardins
blocs:A, D, E. i arreglar els de
l´enllumenat públic.

