
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda d’activitats 

Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de
Tavèrnoles es vol donar continuïtat al procés de
Participació Ciutadana iniciat al principi de
legislatura on es van establir les prioritats en les
inversions més grans de la legislatura. 

En aquest nou procés participatiu es proposa als
veïns del municipi decidir sobre algunes de les
inversions dels pressupostos de l'any 2017, per

les que s’ha reservat una partida econòmica
d’aproximadament uns 15.000 €. 

Durant aquest mes de novembre es distribuirà a les
cases un fulletó explicatiu amb els diferents
projectes, conjuntament amb una enquesta
d’avaluació (oberta als veïns empadronats a
Tavèrnoles majors de 16 anys) que caldrà retornar
abans del 25 de novembre. 

L’Ajuntament ha aprovat una ordenança de
control i tinença d’animals de companyia. Amb
aquest ordenança es vol incidir en la tinença
d’animals de companyia tant des de l’àmbit
general de la convivència ciutadana, com des de
l’àmbit de la higiene i qualitat de vida. 
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Una tinença responsable d’animals de companyia
passa per una convivència respectuosa entre la
ciutadania en general, les persones propietàries
d’animals de companyia i els mateixos animals,
salvaguardant els drets de les respectives parts. 

Pressupostos participatius per l’any 2017

Ordenança de control i tinença d’animals de companyia

Ajuts econòmics concedits a l’Ajuntament de Tavèrnoles
 Subvenció de la Diputació de Barcelona per franja perimetral Fussimanya:  9.686,43 €

NOVEMBRE 
 Sortida a Port Aventura, dissabte dia 5 de novembre 
 Bibliobús, dimecres 9 de novembre de 16h a 19h, davant el Centre Cívic 
 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 
 Bibliobús, dimecres 23 de novembre de 16h a 19h, davant el Centre Cívic 
 Operació AVI, dimecres 23 de novembre a les 17:30h, al Centre Cívic 

 
DESEMBRE 

 Taller de joies ibèriques, divendres 9 de desembre a les 12h a St. Feliuet 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 10 de desembre a les 12h 
 Inauguració Fragments de Pessebres, diumenge 18 de desembre a les 12h, al Centre Cívic 
 Bibliobús, dimecres 21 de desembre de 16h a 19h, davant el Centre Cívic 



  
 
 

 
 

 
 
  

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 19 de setembre de 2016, data de l’última 
relació que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

Estat de comptes del Casal d’Estiu 2016

 105/2016: Modificació de pressupost núm. 4/2016 

 106/2016: Cessió sala Centre Cívic 

 107/2016: Delegació d’alcaldia a regidor per 
casament 

 108/2016: Cessió camp de futbol  

 109/2016: Llicència urbanística. Exp 24/2016 

 110/2013: Aprovar liquidació per emissió de 
certificat  

 111/2016: Cessió camp de futbol 

 112/2016: Pròrroga conveni per recollida i acollida 
d’animals abandonats 

 113/2016: Acceptació bicicleta elèctrica 

 114/2016: Atorgament de subvenció per 
arranjament de camins 

 115/2016: Aprovació ingressos i despeses de 
setembre 

 116/2016: Adhesió al protocol de préstec de 
material d’esports 

 117/2016: Retorn de l’aval de les obres d’arranjament 
del C. Montseny 

 118/2016: Llicència urbanística. Exp 25/2016 

 119/2016: Subvenció a Osona Contra el Càncer 

 120/2016: Llicència urbanística. Exp 27/2016 

 121/2016: Llicència urbanística. Exp 28/2016 

 122/2016: Cessió camp de futbol 

 123/2016: Cessió de taules i cadires 

 124/2016: Modificació de pressupost per majors 
ingressos 

 125/2016: Contracte d’obres menor per franja protecció 
contra incendis a Fussimanya 

 126/2016: Llicència urbanística. Exp 29/2016 

 127/2016: Canvi de titularitat de nínxol 

 128/2016: Convocatòria ple extraordinari 7 de 
novembre de 2016 
 

Inscripcions 17 nens/es 1.900,00 €             Gestió Casal d'Estiu Quiràlia 5.005,00 €           
Servei acollida i menjador 560,00 €                Servei menjador Cuina Sant Tomàs 666,00 €              
Subv. Diputació Polítiques Educatives 1.248,00 €             Entrades Piscines El Roquet 114,40 €              

Total ingressos Juliol 3.708,00 €        Total despeses Juliol 5.785,40 €      

Inscripcions 10 nens/es 585,00 €                Gestió Casal d'Estiu Quiràlia 1.507,00 €           
Servei acollida i menjador 146,00 €                Servei menjador Cuina Sant Tomàs 157,50 €              

Total ingressos Setembre 731,00 €           Total despeses Setembre 1.664,50 €      

INGRESSOS TOTALS 4.439,00 €     DESPESES TOTALS 7.449,90 €   

FONS PROPIS AJUNTAMENT 3.010,90 €     

Casal d'Estiu Setembre
Ingressos Despeses

Casal d'Estiu Juliol
Ingressos Despeses


