
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'Ajuntament de Tavèrnoles ha distribuït un tríptic 
amb el resum de la sessió de participació 
ciutadana del passat 14 de gener sobre els 
projectes de legislatura. 

A més de més del resum de la sessió, el tríptic 
inclou una enquesta per valorar els diferents 
projectes i que permet recollir també altres 
propostes i observacions que els veïns vulguin 

Retorn de les enquestes de participació ciutadana sobre 
els projectes de legislatura 

fer-hi constar. L'enquesta està oberta a tots els 
veïns majors de 16 anys empadronats al municipi i 
caldrà retornar-la de manera presencial a 
l’Ajuntament de Tavèrnoles en els horaris d’atenció 
abans del divendres 12 de febrer. 

Tota la informació relativa a aquest procés de 
participació ciutadana pot consultar-se des del web 
municipal www.tavernoles.cat 

Des de les diferents regidories de l’Ajuntament de Tavèrnoles s’han fet les següents peticions d’ajuts 
econòmics i recursos tècnics i materials al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.  

El resultat d’aquestes sol·licituds serà pertinentment informat mitjançant aquest butlletí informatiu. 

Sol·licituds al catàleg de serveis de la Diputació 
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L’AJUNTAMENT INFORMA 
Gener 2016

Activitats de sensibilització ambiental Finançament àmbit benestar social
Activitats esportives Finançament servei inspecció activitats comunicades
Actuacions de senyalització turística Finançament àmbit igualtat i ciutadania
Animals de companyia Implantació mesures gestió sostenible i ambiental
Bancs Impuls de l'economia social i solidària
Cessió de bicicletes elèctriques Millora material esportiu
Cessió de trofeus i medalles Millora instal·lacions esportives
Comerç, fires i mercats Papereres
Control sanitari aigua consum humà PENSA-Jove
Control sanitari piscines ús públic Productes turístics innovadors
Desenvolupament polítiques culturals Projectes intervenció en monuments
Desenvolupament polítiques educatives Promoció de la salut
Equips de digitalització Publicacions locals
Esport per prevenir risc exclusió Vigilància i control establiments alimentaris
Festivals artístics

Sol·licituds al catàleg de serve is de  la Diputació de  Barce lona



  
 
 

 
 

 
 

 

Recaptació Quina i Reis 1.812,00 €          Concert de Nadal - Cantus Firmus 300,00 €                
Material per Tallers de Nadal 146,95 €                
Renovació vestuari Reis i patges 622,38 €                
Decoració Reis 115,97 €                
Caramels Reis 172,60 €                
Lloguer equip de so Reis 50,00 €                  
Coca i Fuet Reis 72,38 €                  
Cartrons Quina 38,25 €                  
Obsequis Quina 713,12 €                
Publicitat activitats de Nadal 309,76 €                

INGRESSOS TOTALS 1.812,00 €   DESPESES TOTALS 2.541,41 €     

FONS PROPIS AJUNTAMENT 729,41 €     

Activitats de  Nadal 2015
Ingressos Despeses

Estat de comptes de les activitats de Nadal 2015 

Decrets d’alcaldia 

Agenda d’activitats 

Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 22 de desembre de 2015, data de l’última 
relació que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 167/2015: Contractació direcció d’obres de la franja 
perimetral de Fussimanya 

 168/2015: Pròrroga conveni Tècnic compartit de 
Joventut 

 169/2015: Contractació menor d’obres instal·lació 
clorador dipòsit de Masgrau 

 1/2016: Requeriment de mesures correctores a 
establiments alimentaris 

 2/2016: Acceptació de subvenció de la Diputació de 
Barcelona per a la suficiència financera local 

 3/2013: Determinació espais electorals eleccions 
càmeres agràries 

 4/2016: Contractació menor de serveis de prevenció de 
riscos laborals 

 5/2016: Devolució aval construcció Centre Cívic 

FEBRER 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 13 de febrer a les 12h  
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