
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda d’activitats 

L'Ajuntament ha instal·lat aquest mes d'abril
tres papereres per recollir els excrements dels
gossos amb l'objectiu de facilitar als propietaris
l'eliminació de les defecacions de les seves
mascotes i evitar així que embrutin els carrers i
les zones verdes del municipi. 

Darrerament s'ha detectat un increment de
defecacions canines als voltants del Camp de
Futbol i a la zona verda del carrer Pirineu, llocs
on habitualment alguns dels veïns del municipi
treuen a passejar les seves mascotes, i és per

Instal·lades tres papereres per recollir caques de gossos
aquest motiu que s'ha optat per instal·lar les
papereres en aquestes ubicacions. 

El cost de la instal·lació de les tres papereres ha
estat 423,5€ i la feina ha anat a càrrec de la
brigada municipal. Des de la regidoria de Salut
Pública s'està treballant en l'elaboració d'una
ordenança municipal de tinença d'animals de
companyia que incideixi en els aspectes relacionats
amb la seguretat i la salut pública i reguli la
convivència entre els animals i les persones. 

Ajuntament de Tavèrnoles     c.  de l’Església núm. 1  -  08519 TAVÈRNOLES     
Telf. 93 888 73 08   Fax  93 812 23 28    tavernoles@tavernoles.cat        www.tavernoles.cat  

L’AJUNTAMENT INFORMA 
Abril 2016

Taller d'autoprotecció, suport vital bàsic i ús del 
desfibrilador 

MAIG 
 Tastets Musicals de Tavèrnoles, dissabte 7 de maig i diumenge 8 de maig a l’Església de Sant 

Esteve de Tavèrnoles 
 Reunió informativa del Casal d’Estiu, dijous 12 de maig a les 20:30h 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 14 de maig a les 12h 
 Festa de Sant Isidre a Tavèrnoles, dissabte 14 de maig i diumenge 15 de maig 
 Taller d’autoprotecció, suport vital bàsic i DEA, dimecres 25 de maig a les 16h al Centre Cívic 

Pel proper dimecres 25 de maig s’ha programat
un taller d’autoprotecció, suport vital bàsic i ús
del desfibril·lador orientat als veïns de
Tavèrnoles. 
 
Aquest taller està finançat per la Diputació de
Barcelona i el durà a terme l’empresa SIS

Prevenció. El taller és gratuït, es realitzarà al Centre
Cívic i té una durada de 4 hores (de les 4  a les 8
de la tarda). 
 
Tots els veïns interessats poden apuntar-se a les
oficines municipals. Les places al taller són
limitades i l’assignació serà per rigorós ordre
d’inscripció. 



  
 
 

 
 

 
 

  

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà de l’1 d’abril de 2016, data de l’última relació que 
es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 
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 34/2016: Aprovació ingressos i despeses març 

 35/2016: Concessió de targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució 

 36/2016: Sol·licitud al Cadastre l’aplicació del 
coeficient d’actualització  

 37/2016: Cessió Sala Polivalent a l’Associació de 
Pessebristes 

 38/2016: Cessió Sala Polivalent a l’Associació de 
Cunicultors 

 39/2013: Llicència urbanística. Exp 6/2016 

 40/2016: Acceptació subvenció per a equips de 
digitalització 

 41/2016: Aprovació del canvi de numeració 
d’expedients 
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 42/2016: Convocatòria del ple extraordinari del dia 25 
d’abril 

 43/2016: Autorització activitat de circulació de vehicles 
4x4 

 44/2016: Autorització activitat de la UVic a Sant Feliuet i 
el camp de futbol 

 45/2016: Autorització parada de roses per Sant Jordi 

 46/2016: Acceptació subvenció plans d’ocupació 

 47/2016: Llicència urbanística. Exp 8/2016 

 48/2016: Llicència urbanística. Exp 9/2016 

 49/2016: Aprovació certificació obres núm. 2 franja 
perimetral Fussimanya 

 50/2016: Llicència urbanística. Exp 10/2016 

 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i l’entitat Associació Sant Tomàs, amb una aportació per 
part de l’Ajuntament de Tavèrnoles de 320 € anuals. 

La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de Tavèrnoles, mitjançant el programa
complementari de foment de l'ocupació local i de suport a la integració social, un ajut econòmic de
13.306,59 €. 

Amb aquests nous plans d’ocupació s’ha procedit a la contractació d’un brigada municipal per als
propers 6 mesos i properament s’obrirà una convocatòria de pla d’ocupació per a la plaça d’auxiliar
d’administratiu. 

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

Ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona dintre del 
programa de foment de l’ocupació 

Represa dels tallers de teatre 
Aquest mes de maig es reprenen els tallers de teatre, cada dimecres a dos quarts de deu del vespre al
Centre Cívic. 


