
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda d’activitats 

FEBRER 
 Bibliobús, dimecres 8 de febrer de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 11 de febrer a les 12h 
 Bibliobús, dimecres 22 de febrer de 16h a 19h davant el Centre Cívic 

 

L’Ajuntament de Tavèrnoles inicia el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir en règim
de personal laboral fix mitjançant contracte de relleu, un lloc de treball d’operari de serveis, inclòs en la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Tavèrnoles, en règim de personal laboral fix a temps
complert. Les bases de la convocatòria poden consultar-se al web municipal www.tavernoles.cat 
 
El lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria, adscrita al Servei de manteniment té les característiques
següents: 

 Lloc de treball: operari de serveis. 
 Grup de classificació: Agrupació professional AP (E10) 
 Jornada complerta: 40 hores setmanals 
 Retribució bruta anual: 23.170,70 € 
 Les funcions són aquelles que figuren en les bases de la convocatòria 

 
Les bases de la convocatòria estableixen un termini de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la
publicació al BOP, per presentar les sol·licituds i documentació corresponent a la present convocatòria. 
 
 

Convocatòria del procés selectiu per proveir un lloc de 
treball a l’Ajuntament de Tavèrnoles 
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Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 30 de desembre de 2016, data de l’última 
relació que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 157/2016: Aprovació ingressos i despeses desembre

 158/2016: Aprovació factures pendents desembre 
2016 

 1/2017: Autorització ocupació via pública C. Pirineu

 02/2017: Llicència urbanística. Exp. 1/2017 

 03/2017: Cessió sala Centre Cívic 

 04/2017: Aprovació cànon concessió servei aigua 

 05/2017: Sol·licitud subvenció ACA, obres urgència 
dipòsit aigua Fussimanya 

 06/2017: Cessió sala Centre Cívic 

 07/2017: Llicència urbanística. Exp. 2/2017 

 08/2017: Llicència urbanística. Exp. 3/2017 

 09/2017: Llicència urbanística. Exp. 4/2017 

 10/2017: Llicència urbanística. Exp. 5/2017 

Campanya d’identificació i esterilització d’animals de 
companyia 
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L’Ajuntament de Tavèrnoles s’ha adherit a la campanya d'identificació i esterilització d'animals de
companyia a preus reduïts, organitzada per FADA (Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels
Animals), i que estarà vigent de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2017. 
 
Els propietaris d'animals de companyia que vulguin beneficiar-se dels preus reduïts s'han d'inscriure a la
web www.socresponsable.org i així accedir a la identificació i esterilització dels seus animals de companyia
als preus màxims establerts per la Fundació. Tot i així, els veterinaris són lliures d'aplicar les tarifes que
creguin més convenients dins d'aquests límits. Al mateix web podeu consultar-hi els centres veterinaris
adherits. 
 
Un cop identificat l'animal de companyia cal censar-lo a l'Ajuntament; aquest darrer tràmit és totalment
gratuït. 

Campanya de recollida de pneumàtics usats 
L’Ajuntament de Tavèrnoles està organitzat una recollida de pneumàtics usats, orientada especialment a la
pagesia, per tal de poder retirar el màxim de pneumàtics usats i inservibles de les seves masies. 
 
Com ja és sabut, els pneumàtics són residus especials que no es poden portar al punt de recollida de
residus municipal ni es poden cremar, per la seva toxicitat. Amb aquesta recollida conjunta es pretén reduir
el cost de gestió d’aquest residu, negociant amb l’empresa gestora un preu més econòmic i estipulant un
punt únic de recollida al municipi on cada pagès haurà de dipositar els pneumàtics el dia que s’estableixi. 
 
Tots aquells veïns interessats poden trucar a l’Ajuntament per rebre més informació sobre el procediment. 


