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2019: ANY D’ELECCIONS

E

l 28 d’abril i el 26 de maig passats es van celebrar, respectivament, les Eleccions a Corts Generals (Congrés dels
Diputats i Senat), al Parlament Europeu i Locals. A Alpens, els comicis van tenir els següents resultats en percentatge
de participació i en vots emesos:
Congrés
espanyol
Participació

Parlament
europeu

Ajuntament

Candidatura

92,8%

90%

90%

ERC

72

38

110

Impulsem Alpens - AM

JuntsxCat

77

140

76

Junts x Alpens

Poble Lliure

22

-

PSC

9

4

En comú-Podem

8

5

C’s

3

-

En el cas de les eleccions municipals, aquest resultat implica la següent distribució de regidors electes a l’Ajuntament:
Per la candidatura d’Impulsem Alpens – Acord municipal:
4 regidors → Montse Barniol Carcasona, Lluís Reina Orra, Lenny Jareño Camero i Montse Estrada Rusiñol.
Per la candidatura de Junts per Alpens:
3 regidors → Montse Rubau Riera, Francesc Castany Viladrich i Sara Caraballo Oller.
El ple de constitució de l’Ajuntament va tenir lloc el dissabte 15 de juny, en el qual van prendre possessió dels seus càrrecs
tots els regidors i regidores i va ser escollida alcaldessa la cap de llista d’Impulsem Alpens – Acord Municipal, Montse Barniol.

ACTIVITATS EMAL

A

quest curs, igual que l’any passat, s’ha pogut gaudir

Per això hi ha una aula estable a les instal·lacions de la Fàbrica

d’una aula que funciona tot l’any amb oferta de

Vella on hi fan les classes un cop per setmana.

classes de bateria.
Enguany també s’ha fet un curs puntual, de 15 hores, de

L’EMAL, Escola de Música i Arts del Lluçanès, és un projecte

teatre musical, en el que hi van participar 8 nenes del poble i

mancomunat, integrat dins el Consorci i amb la participació de

que va acabar amb la representació de l’obra que havien estat

l’Ajuntament d’Alpens, entre d’altres.

treballant durant el curs.

S’ofereixen múltiples cursos, tant de curta com de llarga

Podeu trobar tota la informació i ofertes de l’EMAL al web

durada, a diferents pobles i, en el cas d’Alpens, ja fa dos anys,

https://www.llucanes.cat/emal/

que l’interès d’alguns nois i noies és la bateria.
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ENVELLIMENT ACTIU

L

a gent gran del poble ha gaudit de moltes activitats
durant aquest curs que ara acaba. El programa
envelliment actiu, que s’impulsa des del Consorci,

ha ofert activitats els dimarts i dijous a les tardes, alternant
classes de memòria i caminades un dia, i gimnàs l’altre dia.
També s’han realitzat algunes caminades conjuntes amb
altres pobles del Lluçanès i s’ha participat de les trobades
dels casals d’avis que s’han organitzat.
Enguany, l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alpens,
juntament amb altres associacions dels pobles veïns, ha
programat una sortida d’una setmana a Castella i Lleó,
visitant diverses ciutats i pobles de la zona. També s’han fet
sortides d’un dia; la darrera, el mes de maig, que van visitar
el museu del suro de Palafrugell i “Temps de Flors” a Girona.

30 ANYS DE LA CURSA
DE MUNTANYA “3
COMARQUES” QUE
DES DE L’ANY PASSAT
CANVIA DE NOM I DATA

P

er celebrar tres dècades de la segona cursa
de muntanya més antiga de Catalunya, el Trail
3 Comarques va ser un gran esdeveniment per

Alpens i per l’esport. Ara ja amb data consolidada a finals
d’abril, la proposta d’aquest any oferia tres recorreguts
per poder escollir dificultat i llargada en funció de la
preparació i/o motivació dels corredors i corredores.
12, 27 i 43 quilòmetres que recorrien una, dues o tres
comarques respectivament. Camins i corriols frescos
i atractius pels amants de les curses; la majoria de
corredors ho elogien just arribar a la meta o bé els
dies següents de la fita, agraint a l’organització i a tot
el conjunt de voluntaris que és evident que participen
perquè sigui un dia festiu pel poble d’Alpens.
Enguany també s’organitzava la cursa infantil el dia
abans i una xerrada de l’aventurer, emprenedor i
escriptor Albert Bosch, amb el títol “L’aventura de córrer,
l’aventura de viure”.
Podeu trobar tota la informació, fotos, vídeos i classificació
al web https://trail3comarques.com/
Felicitats a l’entitat Fondistes Club Alpens per haver
arribat a la trentena edició i per l’energia que despreneu
organitzant un esdeveniment tant rellevant, amb la
participació de tants voluntaris del poble!
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IMPLEMENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

L’

entrada en vigor de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre,
del

procediment

administratiu

comú

de

les

administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de

règim jurídic del sector públic, ha representat un canvi molt
important per a les administracions públiques i, per tant, pels
Ajuntaments també.
Aquestes lleis estableixen, de manera rotunda, l’obligatorietat
d’ús de mitjans digitals i l’ús intensiu de les tecnologies de
la informació i la comunicació per dur a terme les tasques de
govern i administració públiques, més enllà del què ja establia
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans

L’e-SET consisteix en un conjunt d’instruccions i mètodes per

als serveis públics.

gestionar els documents, els expedients i les tasques que

De manera progressiva l’Ajuntament amb l’ajuda del Consorci

dimensió organitzativa:

es deriven de la gestió diària d’un ajuntament de reduïda

Administració Oberta de Catalunya (AOC) i de la Diputació de
Barcelona ha anat implantant sistemes digitals de comunicació

•

Implantar les eines tecnològiques que donen suport

i tramesa de documentació a través de la web, amb certificat

al model de treball: registre i gestor d’expedients

digital, factura electrònica, notificacions electròniques, etc.

electrònics.

Però es precisava d’una solució tecnològica més global i, per

•

Integrar, de manera progressiva, aquesta eines (registre

a fer-hi front, l’Ajuntament d’Alpens es va adherir al programa

i gestor d’expedients electrònics) amb la resta de

“SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital” que

serveis i sistemes telemàtics oferts per la Diputació de

és el conjunt de serveis d’administració digital que ofereix la

Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta

Diputació de Barcelona als ajuntaments de menys de 5.000

de Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM

habitants de la demarcació de Barcelona.

(notificacions electròniques), e-TAULER (tauler d’edictes
electrònic), EACAT (plataforma de tramesa i intercanvi

A través de SeTDIBA es proveeix als ens locals de serveis de

de

suport per implantar mètodes de treball comuns, d’accés

(plataforma de tramesa i intercanvi de documentació

documentació

entre

administracions),

E-TRAM

a eines tecnològiques i de serveis de suport per a la seva

amb ciutadans i empreses), e-FACT (portal de tramesa de

utilització continuada.

factures electròniques), iARXIU (arxiu digital) i altres que
es puguin incorporar en el futur.

Això implica posar en marxa un model de treball compartit:
el model e-SET, definit inicialment pel Consorci AOC i adoptat i
impulsat per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament
de SeTDIBA.

La secretaria de l’Ajuntament s’ha dotat de l’equipament
informàtic necessari per implantar l’expedient electrònic i
s’ha format al personal encarregat d’implantar-lo.

CLASSES DE REPÀS PER ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

D

urant aquest curs que just ha acabat, s’ha ofert el
servei de repàs als alumnes que ho han sol·licitat.
El servei ha estat d’un dia a la setmana per atendre
i donar suport a la realització de deures i resoldre dubtes
que poguessin plantejar els alumnes. L’acció està impulsada
pel Consorci del Lluçanès en coordinació amb l’Ajuntament

i estava destinat tant a primària com a secundària. S’han
atès uns 10 alumnes durant tot el període i, sobretot, han
mantingut l’assistència fins a final de curs els de primària.
Aquest programa està subvencionat i l’aportació de cada nen
o nena ha estat de 5 euros al mes.
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PVI: PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA
INCENDIS FORESTALS

E

l Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) es tracta
d’un dispositiu, gestionat per la Diputació de Barcelona, iniciat com
a prova pilot el 1996 i que posteriorment es va anar estenent a les
diferents comarques de la demarcació de Barcelona. Des del 2001,

aquest dispositiu és present cada any a totes les comarques de la demarcació
durant els mesos d’estiu i porta a terme un conjunt d’accions informatives,
dissuasives i d’anticipació, adreçades a evitar l’inici dels incendis forestals.
Els seus objectius són:
- Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a
la població.
- Establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i
propagació d’un incendi forestal.
- Detectar els incendis forestals el més ràpidament possible.
- Col·laborar amb els dispositius de prevenció i extinció d’altres institucions.
Tots els costos de personal i material van a càrrec de la Diputació de
El municipi d’Alpens format part de la unitat de vigilància número 58 juntament

Barcelona i, com a novetat important d’aquest any, el 100% del finançament del

amb els municipis de Lluçà, Montesquiu, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Quirze

combustible dels vehicles de les unitats d’informació i vigilància serà també a

de Besora i Sora.

càrrec de la Diputació, eliminant el cofinançament dels Ajuntaments estipulat
en campanyes anteriors pels Ajuntament més grans; pels més petits, com ara

La campanya del PVI 2019 es desenvoluparà entre el 14 de juny i el 30 d’agost

Alpens, ja fa força edicions que s’havia assumit des de la pròpia Diputació.

de 2019 amb un horari que cobreix les hores de màxim perill d’incendi forestal,
comprès entre les 12:30 i les 19:30 hores, durant tots els dies de la setmana del

Podeu obtenir més informació sobre aquest programa a la web de la Diputació

període establert.

de Barcelona: https://www.diba.cat/es/web/incendis/prevencio/pvi

AGENDA:

30

JUNY
DIUMENGE
9.30H A L’ERMITA
DE SANT PERE

APLEC DE SANT PERE DE
SERRALLONGA
A les 9.30h del matí Missa i seguidament
esmorzar popular.

BON ES T I U
A TOT HOM!

NOUS HORARIS AJUNTAMENT D’ALPENS
Arran dels canvis de personal a la secretaria de l’Ajuntament,
de l’1 de juliol al 31 de desembre els horaris d’atenció al públic seran:

NOU HORARI DE L’1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE

DEL 5 AL 30 D’AGOST

=

DILLUNS

DIMECRES DIVENDRES

MATINS

de 9 a 14.30h

de 9 a 14.30h

de 9 a 14.30h

Dilluns, dimecres i divendres

TARDA

de 16 a 19h

-

-

de 9 a 14.30 h

MATINS

(excepte el dia 16)
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