
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda d’activitats 

Dies de visita del Bibliobús Puigdon per al 2017 

El ple municipal del dilluns 19 de desembre va
aprovar per unanimitat els pressupostos per al
2017 que ascendeixen a 487.018 € i que
suposen un increment d'un 34% respecte als de
l'any anterior. 

Els pressupostos pel 2017 preveuen una 
continuïtat en els serveis i activitats que s'han 

vingut oferint des de l'Ajuntament els darrers 

anys, així mateix com a inversions previstes 
destaquen la construcció d'un espai cobert, la 
substitució en una primera fase de l'enllumenat del 
carrer Pirineu i la construcció d'una vorera al Carrer 
Pirineu, com a projecte guanyador dels 
pressupostos participatius. 

Els pressupostos detallats per al 2017 poden 
consultar-se des del web www.tavernoles.cat

GENER 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 14 de gener a les 12h 
 Bibliobús, dimecres 25 de gener de 16h a 19h davant el Centre Cívic 

 
 

Aprovats els pressupostos municipals per a l’any 2017

El Bibliobús Puigdon és un servei púbic obert a tothom que ofereix el servei a Tavèrnoles els dimecres de 
4 a 7 de la tarda de manera quinzenal. Aquests són els dies previstos del servei per al 2017: 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
Dies 11 i 25 Dies 8 i 22 Dies 8 i 22 Dies 5 i 19 Dies 3, 17 i 31 Dies 14 i 28 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 
Dia 12 Dia 23 Dies 6 i 20 Dies 4 i 18 Dies 15 i 29 Dia 13 
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Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 1 de desembre de 2016, data de l’última 
relació que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

 145/2016: Acceptació subvenció programa 
complementari suport inversió local 

 146/2016: Aprovació inicial estatuts i bases Junta 
Compensació Fussimanya 

 147/2016: Aprovació calendari fiscal 2017 

 148/2016: Autorització marxa cicloturista Amer 

 149/2016: Modificació pressupostària 6/2016 per 
majors ingressos 

 150/2016: Contracte menor obres de reasfaltat C. 
Pla de les Ballades i C. Savassona  

Convenis signats 

 151/2016: Cessió de material 

 152/2016: Convocatòria ple ordinari desembre 

 153/2016: Aprovació ingressos i despeses novembre 

 154/2016: Acceptació recurs tècnic de projecte de 
senyalització turística 

 155/2016: Cessió de material 

 156/2016: Contracte menor obres al dipòsit aigua de 
Fussimanya 
 

Aquests han estat els convenis signats d’ençà del darrer full informatiu: 

 Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tavèrnoles per a l’execució, 
coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, 
polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i benestar social del Consell Comarcal 
d’Osona. Amb una aportació per part de l’Ajuntament de Tavèrnoles de 206,05 €. 

Aprovació inicial del Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta 
de Compensació de Fussimanya 

Es troben en període d’informació i exposició pública els Estatuts i les Bases d’Actuació que hauran de regir
la constitució i el funcionament de la Junta de Compensació per a la urbanització del Polígon d’actuació
urbanística (PAU) núm. 1 Fussimanya. 
 
A tal efecte des de l’Ajuntament de Tavèrnoles s’ha procedit a notificar a tots els propietaris de les finques
afectades per tal que puguin examinar la documentació de referència. 
 


