
 Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega - Butlletí per als associats   Núm. XII - 4 Trimestre 2006

Edita: FAVT  - Pl. Sant Antoni, 2— 25300 Tàrrega.       Dipòsit Legal: L-448-2004                 Email: favt@favtarrega.com                   web: www.favtarrega.com

...i  al 2007, tornen a augmentar els impostos

El Govern, format per AIPN+PSC+ERC, acumula augments com el 32,5% en la 
brossa o bé el 35% en l’aigua o el 25% en l’IBI en quatre anys.

La FAVT considera aquests augments fora de la realitat, ja que els salaris dels 
treballadors no han augmentat de cap manera el 35%. La FAVT critica la pressió 
fiscal que viuen els veïns de Tàrrega. L’administració hauria d’ésser responsable  
amb les seves despeses i no gravar els ciutadans amb elevats impostos.

Increment dels impostos

2005 2006 2007 en 4 anys

 IBI Rústic 0% 4% 3% 4% +11%
IBI Urbà 10% 6% 5% 4% +25%
Vehicles 5% 4% 4,5% 3% +16,5%
Aigua 10% 5% 10% 10% +35%
Brossa 20% 4% 4,5% 4% +32,5%
Clavegueram 0% 6,25% 4,5% 3% +13,75%

Exemples d’aquests percentatges aplicats als rebuts
Rebut 2003 2004 2005 2006 2007 Increment
Brossa 47,08€ 53,4€ 55,54€ 58,03€ 60,35€ +13,27 €
IBI Urbà - Valor Cadastral 
120.000€

756€ 828€ 852€ 888€ 922,89€ +166,89 € 
Vehicles- Peugeot 406 - 13,31 Kv 120,10€ 125,9€ 130,93€ 136,82€ 140,79€ +20,69 €

L’augment de les pensions només serà del 2%
i l’augment de l’IPC el 2,6%.
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SINERA entrega 140 
carnets als socis de 
Tàrrega.

Queixes pels sorolls del 
Mercat Municipal.

A
m
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t En 4 anys no s’ha fet cap co-

missió de serveis municipals.

Els senyals de trànsit de Tàrrega 
estan en un lamentable estat. 

Més veïns presenten recursos 
sobre les contribucions de la 
il·luminació del C. Pare Vallet.

El Reguer continua brut 

� Els veïns demanem igualtat, per tant  demanen que 
l’Ajuntament aporti el 100% del cost igual que ho 
va fer a la part esquerra del mateix carrer ara fa un any. 
(C. Joan Maragall) i no entenen aquesta discriminació.

� S’emparen en l’article núm. 14 de la Constitu-
ció Espanyola, on es garanteix la igualtat.

� Els veïns també es queixen per la falta de 
criteri que té el consistori a l’hora d’aplicar les 
contribucions, ja que a cada carrer les contribucions 
són diferents.

� L’Ajuntament recorre  a una sentència de la Rioja 
per rebutjar els 126 recursos interposats pels 
veïns en contra d’aquestes  contribucions especials.

Polèmica per les contribucions de les voreres  
dels C. Sant Pere Claver i Joan Maragall

Visita del President de la CONFACV
El president de l’entitat que agrupa totes les associacions 
de veïns de Catalunya va fer una visita a la seu de la 
FAVT de Tàrrega i on es van arribar a acords estratègics 
per donar solució als problemes reals dels veïns.

Les peticions de la FAVT pel 2007
1.- Netejar el riu d’Ondara i adequar el seu entorn.
2.- Augmentar i millorar la neteja urbana
3. - Disposar d’un aparcament de camions
4.- Construir un Hospital Comarcal.
5.- Reduïr les llistes d’espera del CAP-II
6.- Pavimentar els carrers: Mur del Castell, Pl. 
Boscanó i Rbla. Canalet (2 fase).
7.- Aplicar correctament les ordenances d’animals, 
d’antenes parabòli·liques i aparells refrigeradors.
8.- Millorar l’enllumenat urbà
9.- Jutjat de 1a instància.
10.- Obtenir una subdelegació d’Hisenda i la 
Tresoreria de la S.S.
11.- Obtenir la Tresoreria de la S.S.
12.- Adequar tots els carrers amb rampes de 
disminuïts i netejar els embornals .
13.- Millorar la circulació a Tàrrega.
14.- Millorar el mobiliari i la jardineria de la ciutat.

Arreglen l’av. de Fàtima 
sense contribucions.

Condicionen la 
Casa de Cultura.

Els elevats impostos: els ciuta-
dans no són els culpables de 
l’endeutament de la ciutat.

El pàrquing de camions 
encara està per començar.

Adigsa ajudica 5 
dels 12 pisos soci-
als encara buits.

Comencen les 
noves piscines 
d’estiu.

El servei de grua municipal no-
més fa horari de matí.

Sabies que. . .

Les rampes per a dismi-
nuits i cotxets sempre estan 
envaïdes. Cal pintar els pas-
sos de vianants.

Cal una millor 
conservació del 
mobiliari urbà 
de Tàrrega.

 Els bancs, les pare-
res, els senyals de 
trànsit, les jardine-
res, mostren un la-
mentable estat.

Exemple C. La Granja


