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L’Ajuntament torna a augmentar els 
 i taxes per a l’any 2006 .

El Govern, format per AIPN+PSC+ERC, acumula aug-
ments com el 28,5% en la brossa o bé el 25% en l’aigua 
o el 21% en l’IBI en tres anys
La Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega informa als associats de les noves taxes i 
impostos que s’aplicaran l’any  2006 i que el consistori municipal va aprovar durant  el passat 
ple del dia 7 de novembre de 2005.

La FAVT lamenta que Tàrrega sigui la ciutat de la província de Lleida  on més s’hagin 
augmentat els impostos,  cosa que signifi ca que els ciutadans de Tàrrega cada vegada 
patim més la pressió fi scal i perdem poder adquisitiu. Augments reiterats  en impostos 
com l’IBI urbà  (21% en tres anys) que s’apliquen  sobre els elevats valors cadastrals 
dels  pisos de nova construcció,  representen  una gran càrrega per als contribuents. 
També l’augment en els preus de l’aigua, la brossa i els vehicles, 25%,28,5%, 13% res-
pectivament superen amb escreix la suma dels 3 anys d’augment d’IPC. 

En el cas de Tàrrega podem observar que els impostos han augmentat espectacular-
ment, a més, s’han afegit altres impostos indirectes com la nova zona blava. 

2004 2005 2006 en 3 anys

 IBI Rústic 0% 4% 3% +7%
IBI Urbà 10% 6% 5% +21%
Vehicles 5% 4% 4,5% +13,5%

Aigua 10% 5% 10% +25%
Brossa 20% 4% 4,5% +28,5%
Clavegueram 0% 6,25% 4,5% +10,75%

Exemple de l’evolució en alguns rebuts 

Rebut 2003 2004 2005 2006 Dif €
Brossa 47,08 53,40 55,54 58,03 11€
IBI Urbà - Valor Cadastral 60.000€ 378 414 426 444 66€
Vehicles- Peugeot 406 - 13,31 Kv 120,10 125,90 130,93 136,82 16€

A més cada any s’augmenta el 2% el cadastre. Durant aquest 2006 també hi haurà la 
revisió cadastral.
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Denúncia al Síndic pel 
mal servei de Ginecolo-
gia i Pediatria

Després d’un any de la  denúncia de la FAVT 
a Sanitat i de veure la seva inoperància, ens 
hem tornat a dirigir a la consellera Geli i al 
Síndic de Greuges per tal de denunciar les 
greus defi ciències que s’estan produint en 
algunes de les especialitats que s’ofereixen 
al CAP-II. Mentres la Consellera promet 
intencions d’inversions milionàries, alguns 
serveis que hi ha actualment se suprimeixin 
per falta de personal.  

Els usuaris actualment no podem fer-nos 
revisions ginecològiques públiques i hem de 
recórrer a serveis privats per manca de per-
sonal. Anteriorment hi havia 2 ginecòlegs, 
ara tot i l’augment de la població només se’n 
disposa d’un. Igualment són inadmissibles 
les llistes d’espera que hi ha en altres es-
pecialitats com les d’Otorrino, Dermatologia 
i Oftalmologia,  que poden arribar als 3 me-
sos d’espera.

Més pediatres per al CAP
Des de la FAVT també demanem la con-
tracció de més pediatres, actualment només 
n’hi ha 2, més 1 metgessa de reforç, quan a  
altres CAP similars al de Tàrrega, concreta-
ment Mollerussa, n’hi ha quatre. Denunciem 
que l’augment de la natalitat i l’augment de 
població de Tàrrega  no ha anat acompa-
nyat d’un increment dels professionals de la 
pediatria a la medicina pública de Tàrrega.

Carrers pendents de fer
 1. Calvet 
 2. Mur del Castell  
 3. Passeig de la Pau
 4. Pl Girona 
 5. Pl Boscanó 
 6. Forn dels càntirs
 7. Rbla. Canalet (2 Fase)
 8. Av. Balaguer
 9. Magí Escribà 
 10. Ciutadilla
 11. Raval Sant Agustí
 12. Hort del Barceloní
 13. Altet
 14.  Mestre Amigó
 15.  Astes de Sant Macari



La FAVT disposa d‛un servei d‛atenció al veí els dilluns i dimecres de 5 a 7.
Atenció al veí -Assessorament comunitats de propietaris - Sinera - Associacions de veïns   
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El nom de la presó es debatrà al Consell 
de P.C, tal com reclamava la FAVT

El Síndic visita Tàrrega a petició de la FAVT.

Continuen instal·lant antenes i aparells refrigeradors 
a les façanes, incomplint l’ordenança municipal.

Continuen els embornals embussats.

Falta pintar 2 passos de  zebra al 
Carrer del Migdia 

Posen el banc del bus a la Pl. del Carme
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Denunciem l’abusiu increment dels preus  de serveis bàsics i impostos
La Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya ha presentat recentment un estudi sobre setze mu-
nicipis en relació a l’evolució fi scal sobre diferents serveis bàsics de consum (aigua, residus, transport, gas i 
electricitat), en el qual es fa palès com aquests han sofert augments absolutament desproporcionats per sobre de 
l’IPC en els últims deu anys, de l’ordre que va entre el 80% i el 400%. Molts d’aquests serveis estan vinculats a 

ordenances municipals. 

Tal com demostra la gràfi ca se-
güent, l’augment dels salaris no 
va en consonància amb l’augment 
dels serveis bàsics de Catalunya, 
que any rere any el Govern aug-
menta per sobre de l’IPC. Una 
bona política per suavitzar aquests augments és reduir l’IVA als 
serveis bàsics com l’aigua, la llum i el gas, ja ara estan gravats 
com a valors de luxe (16%), quan realment són serveis bàsics i 
haurien de tenir un tipus impositiu superreduït del 4%. 
Per aquest motiu les associacions de veïns de Catalunya de-
manem la  contenció de l’augment de la pressió fi scal sobre 
els consums bàsics i els impostos locals, ja que cada dia s’està 
exercint molta més pressió fi scal als ciutadans, molt per damunt 
de l’augment dels salaris. 

La línia continua davant el quiosc, im-
possibilita girar a l’esquerra als vehi-
cles, on hem d’anar a girar?

La neteja viària és insufi cient, cal millorar 
notablement la neteja diària. (Foto Pl. Major)

Tot i l’estudi del RACC, no se soluci-
ona el caos circulatori.

Falten senyals de circulació i semà-
fors a carrers de Tàrrega.

L’Ajuntament no vol modifi car els horaris 
de la zona blava. Hem demanat també 
suport als sindicats UGT i CC.OO

No es fa complir l’ordenan-
ça de tinença d’animals


