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A partir d’aquesta tardor la Diputació de
Barcelona habilitarà el servei de Bibliobús al
municipi de Tavèrnoles. 
 
Aquest servei serà de caràcter quinzenal els
dimecres alterns de 16 a 19h. La data d’inici
encara està per concretar per part de la
Diputació de Barcelona. 
 
El Bibliobús, que té uns 10 metres de llarg i una
alçada de 3,5 metres, s’ubicarà al C. Montseny,
davant el magatzem municipal. 

El servei de Bibliobús arriba a Tavèrnoles

L’equipament conté uns 2.800 documents per a
préstec, disposa d’accés al servei d’internet i
presenta diferents propostes de dinamització
cultural que el personal del Bibliobús elaborarà
conjuntament amb els responsables municipals i
els propis usuaris del servei. 
 
El Bibliobús té un equip format per una directora, la
bibliotecària Montserrat Fàbregas, i un tècnic
auxiliar de biblioteca que també fa les tasques de
conductor. 
 

JULIOL 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 9 de juliol a les 12h 
 Osona Camina a Tavèrnoles, caminada d’uns 12 km, diumenge 10 de juliol a les 8h 
 Pregó de FESTA MAJOR i caminada nocturna, divendres 29 de juliol a les 21h al Centre Cívic 
 Competició de Bubble Football – FESTA MAJOR, dissabte 30 de juliol a les 17h al Camp de 

Futbol 
 Sopar de FESTA MAJOR, ball i DJ, dissabte 30 de juliol a les 21:30h a l’Envelat de l’aparcament
 Xocolatada, jocs gegants i festa de l’escuma – FESTA MAJOR, diumenge 31 de juliol a les 10h al 

Camp de Futbol 
 Actuació del Casal d’Estiu i del Mag Sàbat - FESTA MAJOR, diumenge 31 de juliol a les 17:30h a 

l’Envelat de l’aparcament 
 
AGOST 

 Missa de FESTA MAJOR, dimecres 3 d’agost a les 12h a l’Església de St. Esteve de Tavèrnoles 
 Aperitiu i arrossada popular – FESTA MAJOR, dimecres 3 d’agost a les 13h a l’Envelat de 

l’aparcament 
 Triangular de futbol – FESTA MAJOR, dissabte 6 d’agost a les 17h al Camp de Futbol 
 Botifarrada i Havaneres – FESTA MAJOR, dissabte 6 d’agost a les 21h a l’Envelat de 

l’aparcament 
 Sopar de Tornaboda – FESTA MAJOR, diumenge 7 d’agost a les 21h al Restaurant Fussimanya



  
 
 

 
 

 
 

  

Pàgina 2 

Decrets d’alcaldia 

L’Ajuntament Informa

Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 27 de maig de 2016, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 70/2016: Aportació econòmica “Mulla’t per 
l’esclerosi” 

 71/2016: Aprovació ingressos i despeses de maig 

 72/2016: Autorització Triatló d’Osona 

 73/2016: Cessió equip de música al CNVic-ETB 

 74/2016: Llicència urbanística. Exp 16/2016 

 75/2013: Retorn fiança runes de llicència urbanística. 
Exp 23/2015 

 76/2016: Convocatòria ple ordinari de 27 de juny 

 77/2016: Llicència urbanística. Exp 18/2016 

 78/2016: Llicència urbanística. Exp 17/2016 

 79/2016: Autorització IV Ter Bike Experience 
 

L’Ajuntament de Tavèrnoles obre el termini per accedir al Pla d’Ocupació local, subvencionat per la 
Diputació de Barcelona. En aquesta ocasió hi ha un projecte en marxa que permetrà cobrir 1 lloc de 
treball d’auxiliar d’administració durant 4 mesos, amb incorporació al lloc de treball el dia 29 
d’agost. 

Els requisits que hauran de complir les persones que vulguin participar en el procés de selecció són 
els següents: 

- Estar aturat i inscrit al SOC (Servei l’Ocupació de Catalunya) com a demandant d’ocupació. 

- Es valorarà experiència demostrable en l’ús de gestors d’expedients i metodologia de treball 
e-SET 

- Es valorarà l’aportació de coneixements en ofimàtica i títol del nivell C de català 

- Es prioritzarà les persones residents al municipi de Tavèrnoles 

Les persones que estiguin interessades en participar en el procés de selecció hauran de dirigir-se a 
les oficines municipals amb la documentació requerida en horari de 8:30h a 12:30h, (excepte 
dimecres) i dilluns de 16:00h a 21:00h, fins el dia 18 de juliol. 

Documentació que cal portar: 

- Full de demandant d’ocupació (full de l’atur). 

- Currículum actualitzat amb els certificats i títols que es considerin oportuns. 

  

Convocatòria de pla d’ocupació d’auxiliar d’administració

Proper Ajuntament Informa 
Degut al període estival el proper butlletí informatiu de l’Ajuntament Informa serà el del mes de setembre 


