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CONSULTA DEL CAMPANAR

CONSULTA SOBRE L’HORARI DE TOC DE LES CAMPANES

E

l mes de maig van acabar les obres de Restauració del Campanar de l’Església de Santa Maria d’Alpens i, entre d’altres actuacions, es va automatitzar el toc de les campanes i el rellotge. Inicialment es va programar el
toc dels quarts i les hores entre les 9 del matí i les 9 del vespre, però amb la possibilitat d’ampliar-lo o reduir-lo.
Assabentats que el tema ha generat debat entre la població i havent rebut peticions per modificar l’horari, vam obrir un període de consulta a la població, entre el
18 de novembre i el 15 de desembre de 2015, perquè ens féssiu arribar la preferència
consensuada dels residents del vostre domicili.

9

S’han rebut 50 butlletes, de les quals 5 han estat declarades nul·les per ser fotocòpies de les butlletes originals enviades. El resultat de les 45 respostes vàlides ha
estat el següent:
> 19 vots per mantenir l’horari actual de toc: de les 9 del matí a les 9 del vespre.
> 8 vots per ampliar l’horari de toc: de les 7 del matí a les 11 de la nit.
> 14 vots per ampliar l’horari de toc: les 24 hores del dia.
> 4 vots per altres propostes: dues per l’horari de 8 del matí a 10 de la nit i dues que
els era indiferent.
A la vista del resultat, es mantindrà l’horari actual entre les 9 del matí i les 9 del
vespre.

VISITES CAMPANAR
Dissabtes de 17.00 a 18.00h
(abans de la missa)

Per a visites fora d'aquest
horari cal trucar al 93 857 80 75
o al 687 87 36 66

PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2016

EL PRESSUPOST PEL 2016 ESTÀ EXPOSAT AL PÚBLIC FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

E

l Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió celebrada
el 23 de novembre de 2015, va aprovar inicialment
el pressupost general de la corporació, juntament
amb les seves bases d’execució, i la plantilla de personal per
a l’any 2016.
D’acord amb el què estableix la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, està exposat al públic per un període de quinze dies
hàbils per tal que es pugui consultar l’expedient instruït i presentar-hi al·legacions, si escau.

Passat aquest termini que finalitza el 31 de desembre, si no
s’hi presenten reclamacions, quedarà aprovat definitivament
i entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2016.
A continuació podeu veure el resum de les aplicacions pressupostàries d’ingressos i despeses classificades per capítol i
article. Atès que es tracta d’una classificació prevista per tot
el sector públic, veureu que els números no són correlatius
atès que només figuren aquells capítols i/o articles que tenen dotació en el pressupost municipal.
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INGRESSOS
Capítol

Article

1

11

Aplicacions pressupostàries

13

Impost sobres les activitats econòmiques: IAE

139.511,00
2.000,00

Total Capítol 1: Impostos directes

2

29

Altres impostos indirectes: ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres)

141.511,00

2.000,00

Total Capítol 2: Impostos indirectes

2.000,00

3

30

Taxa per la prestació de serveis públics bàsics: escombraries, clavegueram i cementiri

37.820,00

3

31

Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social: llar infants

8.000,00

3

32

Taxes per la realització d'activitats de competència local: llicències, expedició de documents, etc.

2.810,00
5.600,00

3

33

Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial: electricitat, telefonia i gas

3

34

Preus públics: publicitat, entrades, etc.

3

39

Altres ingressos

14.246,00
1.000,00

Total Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos

4

42

Transferències de l'Administració de l'Estat: Participació en els ingressos de l'estat

4

45

Transferències de la Generalitat de Catalunya: Subvencions per despeses corrents,
jutjat de pau, igualtat, càrrecs electes, comerç, etc.

4

46

47

69.476,00

49.500,00

68.238,00

Transferències d'entitats locals: Subvencions corrents de la Diputació de Barcelona i
del Consell Comarcal d'Osona

4

Transferències d'empreses privades: patrocinis

92.458,00
1.115,00

Total Capítol 4: Transferències corrents

5

52

Interessos de dipòsits: interessos bancaris

5

55

Productes de concessions i aprotifaments especials: retorn cànon concessió servei aigua

211.311,00

100,00
1.420,00

Total Capítol 5: Ingressos patrimonials

7

76

Capítol

Impostos sobre el capital: IBI (immobles urbans i rústics), IVTM (vehicles), IIVTNM
(plusvàlues)

1

Article

1.520,00

Transferències de capital d'entitats locals: subvencions de la Diputació de Barcelona per a
inversions
Total Capítol 7: Transferències de capital

Total pressupost d'ingressos

163.000,00
163.000,00

588.818,00
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DESPESES
Capítol

Article

Aplicacions pressupostàries

Article

1

10

Òrgans de govern i personal directiu

25.800,00

1

12

Personal funcionari

1

14

Personal laboral i plans d'ocupació

65.588,00

1

16

Quotes, prestacions i despeses socials

39.834,00

41.188,00

Total Capítol 1: Despeses de personal

172.410,00

2

20

Arrendaments i cànons

2

21

Reparacions, manteniment i conservació

64.000,00

2

22

Material, subministraments i altres

134.093,00

2

23

Indemnitzacions per raó del servei, locomoció

2.700,00

2

25

Treballs realitzats per altres administracions públiques

6.800,00

1.300,00

Total Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis

3

31

208.893,00

Interessos de préstecs i altres operacions financeres

2.600,00

Total Capítol 3: Despeses financeres

4

46

Capítol

2.600,00

Transferències a entitats locals: Consell Comarcal d'Osona, Consorci del

5.901,00

Lluçanès, Consorci Localret
4

48

Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre, beneficiència

2.572,00

Total Capítol 4: Transferències corrents

8.473,00

6

60

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general

12.000,00

6

61

Inversió de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general

6

62

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

115.000,00
37.554,00

Total Capítol 6: Inversions

9

91

Amortització de préstecs

164.554,00

31.888,00

Total Capítol 9: Passius financers

31.888,00

Total pressupost de despeses

588.818,00

FESTES LOCALS PER L'ANY 2016

D'

acord amb l’ordre reguladora del calendari oficial
de festes laborals per a l'any 2016, és competència
del Ple de l’Ajuntament proposar les dues festes locals pel municipi; seran les següents:

9 de febrer de 2016
Dimarts de Carnestoltes
27 de setembre de 2016
Festa Major

ACTIVITATS DE NADAL
Mostra de Pessebres populars a la finestra a 34 cases del poble
i Gran Pessebre a la Fàbrica Vella
Horari de visites:
Dissabtes d’11.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00 h.
Diumenges i dia de Reis, d’11.00 a 14.00 h.

*****

Cantada de Nadales pels alumnes de l’Escola La Forja
Dimarts, 22 de desembre de 2015, de 10 a 12 hores, NADALES pels carrers

*****
Taller de fanalets per a rebre els Reis
Dissabte, 2 de gener de 2016, a les 17.00 hores, a la Fàbrica Vella.
-

*****

Cavalcada de Ses Majestats Els Reis d’Orient (*)
Dimarts, 5 de gener de 2016, a les 19 hores, a la Carretera de Berga i el Casino.
(*) Els pares i mares amb fills fins a 10 anys, podeu contactar amb els joves
de la Comissió de Festes o passar per l’Ajuntament fins al 24 de desembre de 2015.

Us recordem que a l’Ajuntament estarem de vacances del 25 de desembre de 2015 al 3 de gener de 2016
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