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L’AJUNTAMENT INFORMA 

L’Agència de Residus de Catalunya ha resolt 
concedir a l’Ajuntament de Tavèrnoles una 
subvenció de 996 € per al foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica. 

Aquest ajut, juntament amb una subvenció per a 
la sensibilització ambiental de la Diputació de 
Barcelona, es destinarà a una campanya 

Ajut econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya
informativa que constarà d'una sessió informativa 
dirigida als ciutadans i als productors singulars, 
així com l’edició de tríptics informatius de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica. 

També s'adquiriran bosses compostables i cubells 
airejats per als domicilis, i nous contenidors per als 
productors singulars. 

L'Ajuntament de Tavèrnoles vol iniciar un procés 
de participació ciutadana per debatre sobre els 
projectes de legislatura  i establir-ne les prioritats 
a l’hora de demanar el finançament a les 
administracions superiors. 

Fem Tavèrnoles entre tots!
Durant el proper mes de desembre s’iniciarà aquest 
procés participatiu consistent en una sessió 
informativa i una posterior avaluació per part de la 
ciutadania mitjançant una enquesta que es passarà 
a les cases de Tavèrnoles 

Novembre 2015

NOVEMBRE 
 Festa Solidària per recollir fons per “Insolàfrica” i aliments per “El Tupí”, diumenge 29 de 

novembre a les 17h al Centre Cívic 
 
DESEMBRE 

 Xerrada sobre l’ús de les noves tecnologies “Xerrem sobre pantalles”, dimecres 9 de 
desembre a les 17:30h a la Sala Polivalent 

 Caminada, Esmorzar Popular i Exhibició de Zumba per La Marato de TV3, diumenge 13 de 
desembre des de les 9h fins a les 12h a la Sala Polivalent 

 Inauguració de la Mostra de Fragments de Pessebres, diumenge 13 de desembre a les 12h al 
Centre Cívic 

 Quina Popular, dissabte 26 de desembre a les 18h al Restaurant Nou Roquet 
 Patge Reial, diumenge 27 de desembre a les 12h a la terrassa del Centre Cívic 
 “Pasturada” escenes dels pastorets del grup de teatre de Tavèrnoles, diumenge 27 de 

desembre a la tarda, pels carrers del poble 
 Tallers de Nadal, dies 28, 29 i 30 de desembre a les 17h al Centre Cívic 

 
GENER 

 Cronoescalada nocturna, divendres 1 de gener a les 18h  
 Concert de Nadal, dissabte 2 de gener a les 21h l’Església 
 Tallers de Nadal, dia 4 de gener a les 17h al Centre Cívic 
 Cavalcada dels Reis d’Orient, dimarts 5 de gener a les 19h



  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Convenis signats 

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 23 d’octubre de 2015, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 136/2015: Autorització pas caminada Camí Oliba 

 137/2015: Aprovació factura reasfaltat C. de Baix 

 138/2015: Préstec Centre Cívic a Societat de 
Caçadors de Tavèrnoles 

 139/2015: Llicència urbanística. Exp 25/2015 

 140/2015: Autorització Raid Sau Extrem 

 141/2015: Convocatòria ple extraordinari 
2/11/2015 

 142/2015: Préstec de material a Luís Martínez 

 143/2015: Autorització pas Volta Clàssic Ral·li 

 144/2015: Aprovació ingressos i despeses octubre 

 145/2015: Reserva llocs propaganda i actes electorals 

 146/2015: Autorització pas Volta Clàssic Ral·li 

 147/2015: Aprovació contracte i factura desplegament 
fibra òptica 

 148/2015: Préstec Centre Cívic a Jordi Vila 

 149/2015: Aprovació subvenció directa a Creu Roja 

 150/2015: Convocatòria ple extraordinari 23/11/2015 

 151/2015: Llicència urbanística. Exp 27/2015 
 152/2015: Sol·licitud portal transparència i e-Tauler 

Aquests han estat els convenis signats d’ençà del darrer número de l’Ajuntament Informa: 

 Conveni de col·laboració amb l’Associació de Pessebristes de Tavèrnoles, signat el 9 de novembre de 2015, amb 
una aportació per part de l’Ajuntament de Tavèrnoles de 1.000 €/any 

 Conveni de col·laboració amb Hermes Comunicacions, SA, signat el 18 de novembre de 2015, en concepte de 
subscripció a El Punt-Avui i publicitat, amb una aportació per part de l’Ajuntament de Tavèrnoles de 1.000 €/any 
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UNES ACTIVITATS DE NADAL PARTICIPATIVES 
 T’agrada cantar? El proper 27 de desembre cantarem Nadales, pots venir als assajos 

al Centre Cívic.  
o Adults cada dilluns a les 16:30 
o Nens i nenes a concretar 

 Vols participar a les escenes dels pastorets de la “Pasturada”?  Inscriu-te a 
l’Ajuntament o bé amb la gent del grup de teatre 

 Si tens més de 10 anys i vols acompanyar els Reis d’Orient durant la Cavalcada, 
posa’t en contacte amb l’Ajuntament per inscriure’t-hi 


