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L’AJUNTAMENT INFORMA 

Agenda d’activitats 

El Consell Comarcal d’Osona va iniciar una 
campanya d'identificació de totes les masies i 
cases aïllades d'Osona per millorar l'atenció en 
cas d'emergència. 

L'objectiu de la campanya, a part de tenir 
identificades totes les edificacions aïllades de la 
comarca d'Osona, és poder-les codificar de 
manera que els mitjans d'emergència puguin 

Recollida d’imants identificadors per les masies aïllades
disposar de la posició exacte de l’habitatge. Amb 
aquest objectiu s’ha distribuït una targeta 
magnètica identificativa per cada masia i casa 
aïllada dels diferents municipis. 

Recordem a tots els veïns de Tavèrnoles, que si 
encara no ho han fet, poden passar per les oficines 
municipals a recollir l’imant amb el codi 
identificatiu. 

El ple municipal del dilluns 28 de desembre va 
aprovar per unanimitat els pressupostos per al 
2016 que ascendeixen a 363.920 € i que suposen 
un increment d'un 13% respecte als de l'any 
anterior. 

Amb l'aprovació dels pressupostos es podrà donar 
una continuïtat als serveis que actualment es 
vénen oferint des de l'Ajuntament de Tavèrnoles, 

Aprovats els pressupostos municipals per a l'any 2016

Desembre 2015

així com la realització d'inversions de caràcter 
menor com ara la instal·lació de megafonia al 
Centre Cívic, la millora de l'accés al tancat de 
residus, la substitució de fanals antics per fanals de 
tecnologia LED i la millora de la senyalització 
turística. 

Els pressupostos detallats per al 2016 poden 
consultar-se des del web www.tavernoles.cat 

GENER 
 Sessió de participació ciutadana “Fem Tavèrnoles entre tots!”, dijous 14 de gener a les 20h  



  
 
 

 
 

 
 

 

Recaptació activitats 639,70 €           Concert Claudio Sanna 600,00 €                  
Subvenció Diputació de Barcelona 2.000,00 €        Degustació productes Alguer i bitllets Avió 528,07 €                  

Allotjament tècnics Alguer - El Nou Roquet 135,00 €                  
Sopar músics concert - Can Colomer 75,00 €                    
Lloguer micròfons - EUBAN 131,41 €                  
Lloguer porjector i pantalla -EUBAN 487,63 €                  
Ponis- Ponicat 508,20 €                  
Ferrador 80,00 €                    
Activitats d'Aventura- Anigami 1.210,00 €               
Lloguer megafonia carrers - Sonotech 780,45 €                  
Cobla Genisenca 700,00 €                  
Tríptics i cartells - Eva Font 641,30 €                  
Rètols Fira - Rètols C3 72,60 €                    
Lloguer taules i cadires - Festa 10 139,76 €                  
Material Varis Sant Galderic 129,48 €                  
Publicitat Sant Galderic 1.962,32 €               

INGRESSOS TOTALS 2.639,70 € DESPESES TOTALS 8.181,22 €      

FONS PROPIS AJUNTAMENT 5.541,52 € 

Fira de  Sant Galderic
Ingressos Despeses

Estat de comptes de la Fira de Sant Galderic 2015 

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 20 de novembre de 2015, data de l’última 
relació que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 153/2015: Llicència urbanística. Exp 28/2015 

 154/2015: Aprovació contracte subscripció premsa 
escrita 

 155/2015: Assabentat de comunicació activitat 
bovina a Masgrau 

 156/2015: Assabentat de comunicació activitat 
bovina al Puig de Masgrau 

 157/2015: Cessió Sala Polivalent a Insolàfrica 

 158/2015: Aprovació ingressos i despeses 
novembre 

 159/2015: Cessió Sala Polivalent per curs formació 

 160/2015: Llicència urbanística. Exp 29/2015 

 161/2015: Autorització targeta d’aparcament minusvàlid

 162/2015: Llicència urbanística. Exp 30/2015 

 163/2015: Llicència urbanística. Exp 31/2015 

 164/2015: Atorgament beques esportives 2015 

 165/2015: Aprovació de liquidació complementària 
llicència urbanística Exp 23/2015 

 166/2015: Convocatòria ple ordinari 28/12/2015 
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