
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'objectiu dels ajuts és  potenciar les actuacions
de millora de la xarxa de camins del municipi; en
especial aquells d'ús públic que donin accés a
cases habitades de forma permanent i aquells
que formin part de la Xarxa Viària Bàsica segons
el Pla d'Actuació Municipal per a Emergències en
cas d'incendis. La convocatòria dels ajuts està

Convocatòria d’ajuts per a l’arranjament de camins d’ús 
públic de Tavèrnoles 

Agenda d’activitats 

dotada amb 6.500 € i el termini de presentació
d'instàncies s'inicia el dia 4 d'abril i finalitza el 2 de
maig. 

Les bases de la convocatòria i el formulari poden
descarregar-se des del web municipal
www.tavernoles.cat 

ABRIL 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 9 d’abril a les 12h 
 Lliurament de roses i punts de llibres de Sant Jordi, dimecres 20 d’abril a les 16h al Centre 

Cívic 
 Ruta Literària de Sant Jordi, dissabte 23 d’abril a les 10h. Sortida des de l’Oficina de Turisme 

 
MAIG 

 Caminada de Primavera, diumenge 1 de maig a les 9h 
 Cicle de concerts de Tavèrnoles. Cap de setmana del 7 i 8 de maig 

El passat dissabte 2 d’abril va tenir lloc una
matinal informativa per millorar la recollida
selectiva de matèria orgànica. Durant la matinal
es va lliurar als assistents cubells domèstics
d’orgànica i paquets de 30 bosses compostables.
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Lliurament de cubells d’orgànica i bosses compostables
Tots els veïns que ho desitgin poden passar per les
oficines municipals a recollir cubells i bosses fins a
finalitzar les existències. 
 

El Consorci de Serveis Socials d’Osona ha fet
canvis en els horaris i en el personal que té
assignats als diferents municipis i la nostra nova
assistenta social passa a ser la Gemma Canadell. 
 
Des d’aquest abril l’assistenta social no té un
horari fix a l’Ajuntament de Tavèrnoles, sinó que

Canvi en el funcionament del servei d’assistenta social
la seva presència serà a demanda i segons les
necessitats dels veïns del municipi. 
 
Per tal de sol·licitar cita prèvia caldrà posar-se en
contacte amb les oficines municipals i des de la
regidora de Benestar Social es gestionarà tot el
tràmit. 



  
 
 

 
 

 
 

  

Recurs Aportació 
Finançament per a equips de digitalització 1.000 €
Finançament per a la l’àmbit de Benestar Social 1.500 €
Finançament per a polítiques educatives 1.248 €
Finançament per a polítiques culturals 1.000 €

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà de l’1 de març de 2016, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 16/2016: Aprovació ingressos i despeses febrer 

 17/2016: Adhesió pròrroga contracte marc 
d’energia elèctrica 

 18/2016: Convocatòria ple ordinari març  

 19/2016: Cessió Sala Polivalent a Cunicultors 

 20/2013: Autorització pedalada popular BTT Cases 
Noves 

 21/2013: Cessió equip de so a CNVic-ETB 

 22/2016: Aprovació liquidació pressupost 2015 

 23/2016: Llicència urbanística. Exp 4/2016 

 24/2016: Acceptació subvenció polítiques 
educatives 

 25/2016: Retorn aval obra asfaltat C. Pirineu 

 26/2016: Canvi de titularitat nínxol núm. 27 i 28 

 27/2016: Desestimació canvi titularitat llicència 
activitats 

 28/2016: Canvi de titularitat nínxol núm. 3 

 29/2016: Aprovació certificació obres núm. 1 franja 
perimetral Fussimanya 

 30/2016: Llicència urbanística. Exp 5/2016 

 31/2016: Acceptació subvenció Benestar Social 

 32/2016: Acceptació subvenció polítiques culturals 

 33/2016: Adhesió al pla agrupat de formació continuada
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La Diputació de Barcelona ha començat a notificar els ajuts econòmics vinculats al Catàleg de
Serveis de l’any 2016, concretament a l’Ajuntament de Tavèrnoles ens han assignat els següents
ajuts: 

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

 Pròrroga del conveni de col·laboració entre els consell comarcal i els ajuntaments de Tavèrnoles, Les Masies de 
Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de Vilatorta, signada el 15 de març de 2016, per 
acollir-se al projecte de servei tècnic compartit Osona Centre inclòs en el Pla Comarcal de Joventut de la comarca 
d’Osona. Amb una aportació per part de l’Ajuntament de Tavèrnoles de 391 € anuals. 

Ajuts econòmics del Catàleg de Serveis de l’any 2016
concedits per la Diputació de Barcelona 


