
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda d’activitats 

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 
Setembre 2016

Un any més l’Ajuntament de Tavèrnoles obre la 
convocatòria d’ajuts per assistir a activitats 
esportives extraescolars per a les famílies amb 
infants i adolescents. 

Aquesta convocatòria anual està dotada amb una 
partida pressupostària de 600 €. 

Subvencions per a activitats esportives extraescolars 
Els ajuts s’atorgaran en base als criteris definits a 
les bases de la convocatòria, que poden consultar-
se al web municipal www.tavernoles.cat 

Les sol•licituds s'han de presentar al registre 
d'entrada de les oficines municipals abans del 14 
de novembre mitjançant el model normalitzat que 
pot descarregar-se també des del web municipal. 

S’informa que s’ha procedit a modificar el 
sistema d’accés al punt de recollida de residus 
municipal. A partir d’ara l’accés es farà 
mitjançant una targeta amb un xip que caldrà 
apropar al lector que s’ha instal·lat al punt de 
recollida de residus. 

Nou sistema d’accés al punt de recollida de residus 
Els actuals comandaments a distància deixaran de 
ser operatius el proper 17 d’octubre, és per aquest 
motiu que es fa necessari que els veïns passin per 
les oficines municipals per recollir les noves 
targetes d’accés abans de la data esmentada. 

Ajuts econòmics concedits a l’Ajuntament de Tavèrnoles
 Subvenció de la Diputació de Barcelona per redactar el Pla Local de Joventut: 3.811,50 € 
 Subvenció de la Generalitat de Catalunya per compensació de càrrecs electes: 9.299,04 € 
 Subvenció de la Diputació de Barcelona per a polítiques educatives:  4.000,00 € 

OCTUBRE 
 Poesia als parcs, diumenge 9 d’octubre a les 12h a Sant Feliuet de Savassona 
 Teatre, dissabte 15 d’octubre al Centre Cívic, estrena de l’obra “Futur Perfecte” a càrrec del 

grup de teatre local Tavertreros. 
 Fira de Sant Galderic, diumenge 16 d’octubre de les 10h a les 18h pels carrers del poble 
 Bibliobús, dimecres 26 d’octubre de 16h a 19h, davant el Centre Cívic 
 Castanyada popular, diumenge 30 d’octubre al Centre Cívic 

 
NOVEMBRE 

 Sortida a Port Aventura, dissabte dia 5 de novembre 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 12 de novembre a les 12h 
 Duatló de Tavèrnoles, diumenge 13 de novembre a les 10h al camp de futbol 

 



  
 
 

 
 

 
 

  

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 29 de juny de 2016, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 80/2016: Aprovació ingressos i despeses de juny 

 81/2016: Convocatòria Comissió Especial de 
Comptes 

 82/2016: Acceptació subvenció Diputació de 
Barcelona serveis social 

 83/2016: Llicència urbanística. Exp 19/2016 

 84/2016: Llicència urbanística. Exp 20/2016 

 85/2013: Sol·licitud subvenció PUOSC Manteniment

 86/2016: Nomenament d’alcalde accidental 

 87/2016: Aprovació ingressos i despeses de juliol 

 88/2016: Cessió cadires i taules 

 89/2016: Cessió camp de futbol 

 90/2016: Aprovació ingressos i despeses d’agost 

 91/2016: Cessió camp de futbol 

 92/2016: Aprovació modificació pressupost 3/2016

 93/2016: Aprovació certificació obres núm. 3 franja 
perimetral Fussimanya 

 94/2016: Aprovació conveni Bibliobús 

 95/2016: Aprovació projecte dinamització juvenil i 
sol·licitud subvenció 

 96/2016: Cessió sala Centre Cívic 

 97/2016: Autorització Mitja Marató 

 98/2016: Llicència urbanística. Exp 21/2016 

 99/2016: Llicència urbanística. Exp 22/2016 

 100/2016: Llicència urbanística. Exp 23/2016 

 101/2016: Cessió camp de futbol 

 102/2016: Certificat d’aprofitament urbanístic 

 103/2016: Certificat urbanístic de legalitat i antiguitat 

 104/2016: Convocatòria ple ordinari 26 setembre 2016 

Estat de comptes de la Festa Major 2016

Inscripcions Caminada Nocturna 177,00 €             Botifarres i Embotit 110,58 €               
Tiquets Sopar Festa Major 1.932,00 €          Pa i Coca 298,10 €               
Bar sopar 624,00 €             Begudes i materials varis 979,32 €               
Tiquets arrossada 890,00 €             Sopar Festa Major 1.710,50 €            
Tiquets Botifarrada 637,00 €             Fuets 61,04 €                 
Tires Sorteig Havaneres 343,00 €             Orquestra Orgue de Gats 1.191,85 €            
Anuncis Festa Major 1.480,00 €          Arrossada 884,40 €               

Bubble Football 423,50 €               
Subvenció Diputació per activitats joventut 950,00 €             Jocs Gegants i Escuma 629,20 €               

Actuació Mag 350,00 €               
Havaneres 850,00 €               
Regals tires havaneres 168,85 €               
Aperitiu i Xocolatada 484,00 €               
Lloguer envelat i llums 1.321,00 €            
Publicitat Festa Major 1.046,25 €            
Lloguer taules i cadires 526,35 €               

INGRESSOS TOTALS 7.033,00 €   DESPESES TOTALS 11.034,94 €  

FONS PROPIS AJUNTAMENT 4.001,94 €   

Festa Major
Ingressos Despeses


