Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega - Butlletí per als associats

Veïns de Tàrrega critiquen falta de criteri a
l’hora d’aplicar les contribucions especials
La FAV T està en desacor d amb la maner a que el consistori aplica les contribucions especials als veïns, ja que ho fa sense cap
mena de criteri lògic .
La Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega considera que
l’Ajuntament de Tàrrega no es regeix per cap criteri a l’hora
d’aplicar les contribucions especials als veïns de Tàrrega, ja que
depenent de la zona on vius o bé si es presenten més o menys
al·legacions, s’apliquen unes contribucions o bé unes altres.
Contribucions especials

Aportació
veïnal

Import
Euros*

C. Sant Pere Claver

35%

4.200 €

Joan Maragall (esquerra)

0%

Joan Maragall (dreta)

30%

3.600€�

Raval de Sant Agustí (lateral est)

75%

9.000€�

Pl. Espanya

0%

0€�

Pl. Sant Antoni

0%

0€�

C. de la Pau i C. Ciutadilla

0%

0€�

Pl. dels Àlbers

40%
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Proposta de fer polítiques de contenció a les regidories
per no apujar les
taxes.

L

’ increment del 10% previst per
al 2007 segueix amb la tèndencia recaptatoria de l’Ajuntament de
Tàrrega.
La FAVT considera que aquest augment del 10% de la taxa de l’aigua
és desmesurat. La progressió de
l’augment d’aquesta taxa ja arriba al
35% en 4 anys del govern format per
AIPN-ERC-PSC. La FAVT considera
del tot irracional l’augment d’aquesta taxa al tractar-se d’un servei vital
i de primera necessitat per a totes
les persones.

0€�

4.800€�

* La xifr a es calculada tenint com a base una contribució de 12.000€

Per què han de pagar aquest veïns, i en canvi els altres no? Per què tots paguen percentatges diferents?
L a F AV T c o n s i d e r a q u e s ’ h a d e t r a c t a r p e r i g u a l t o t s
els veïns de Tàrrega, ja que en aquests moments s’estan fent greus desigualtats entre ells.

Homenatge a Josep
Torres SanMiquel,
10 anys al servei del
Casc Històric.

Per aquest motiu la FAVT reclama
que si realment es necessita augmentar aquesta taxa, s’apliqui un
percentatge menor, ja que han d’ésser conscients que en 4 anys els
sous dels vilatans de Tàrrega no han
augmentat ni molt menys el 35%.
L’Ajuntament constata que hi ha
uns 50.000€ de dèficit en el servei
d’aigua, justificant així aquest augment del 10%. La FAVT proposa que
l’augment sigui més moderat i no sigui superior a un 5%, els 25.000€
restants són factibles d’aconseguir
fent una política més de contenció
en algunes regidories.

L’expresident de l’AV del
Casc històric va rebre un
merescut homenatge per
part dels membres de la
seva associació de veïns el dia 7 d’octubre del
2006, en reconeixement
a la seva tasca. També
se li va fer entrega de la
insignia de la FAVT.
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EL REGUER - La vergonya de Tàrrega.

Un total de 55 veïns de la zona del reguer han mostrat la seva indignació per l’estat
en què es troba. Manifesten que la brutícia acumulada a la llera del riu d’Ondara provoca males olors i un mal aspecte visual.

“L’alcalde de Tàrrega considera que la zona està
neta”
“El president de la FAVT, titlla de llastimós l’estat
del reguer”
“La FAVT considerà que el Reguer ben arreglat
hauria de ser l’espai lúdic central de Tàrrega.
(Parc urbà)”
“Els veïns demanen bancs, papereres i millorar
la il·luminació”
STOP?? A vista
d’àliga

Un exemple de la falta de manteniment del mobiliari urbà - Fa més
de 2 mesos que no hi ha paperera.

Retiren dels pressupostos la partida per
arreglar els vàters del Pati. Vergonyós!!
ja que això sí que és realment una necessitat!
No acepten que sigui gratuïta la zona
blava el dissabte a la tarda, igual que
altres ciutats com Mollerussa i Lleida.

L’Ajuntament no vol posar la llum al C.
Ciutadilla i ignora la petició del Consell de Participació Ciutadana.
Els impostos no paren de pujar a la
ciutat de Tàrrega. En 4 anys l’augment és del 25% de l’IBI urbà.

Avall

No s’ha convocat cap comissió de
serveis des del maig del 2003.

C. La Plana

La Diputació de Lleida pinta els
passos de zebra al C. Migdia.

Amunt

26 anys reclamant la Rbla. Canalet.
Barri Sol Ixent

La FAVT continua demanant el manteniment
dels senyals de trànsit i la seva ubicació.

Tapen els STOPS incorrectes als
carrers la Plana i Francesc Moragues

Tal com demanava la FAVT treuen la línia
contínua de davant l’Ateneu per girar
cap a dins al Pati.

La ﬁnalització de les obres de la
circumvalació de Tàrrega.

