
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda d’activitats 

Ajuts econòmics concedits a l’Ajuntament de Tavèrnoles

Un cop fet el recompte de les enquestes sobre
els pressupostos participatius, els veïns de
Tavèrnoles han optat pel projecte de construcció
d’una vorera des de la cruïlla fins al C. Pirineu. 
 
En total s’han recollit 55 butlletes d’un cens total
de 267 veïns majors de 16 anys empadronats al
municipi, la qual cosa suposa una participació
del 20,6%. El recompte final ha estat: 
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L’AJUNTAMENT INFORMA 
Novembre 2016

 Construcció d'una vorera fins al C. Pirineu: 108 
 Habilitar un aparcament per a vehicles pesats: 58
 Adequar una àrea d'autocaravanes municipal: 45 
 
D'acord amb aquests resultats dels pressupostos
participatius, l'equip de govern inclourà el projecte
de construcció d'una vorera des de la cruïlla fins al
C. Pirineu dintre dels pressupostos municipals per
al 2017, amb una dotació econòmica de 15.000 € 

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 
 Concert de Nadal, “Nadales en Clau de Jazz”, dissabte 17 de desembre a les 21h a l’església 
 Caminada i esmorzar popular per La Marató de TV3, diumenge 18 de desembre a les 10h a la 

Sala Polivalent 
 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 
 Quina popular, dilluns 26 de desembre a les 18h al Restaurant Colomer/Can Janot 
 Tallers de Nadal, dies 27, 28 i 29 de desembre a les 16h al Centre Cívic 

 
GENER 

 Patge Reial, diumenge 1 de gener a les 17h a la terrassa del Centre Cívic 
 Cronoescalada nocturna, diumenge 1 de gener a les 18h 
 Taller de joies ibèriques, dimarts  3 de gener a les 12h a St. Feliuet 
 Tallers de Nadal, dies 3 i 4 de gener a les 16h al Centre Cívic 
 Cavalcada dels Reis d’Orient, dijous 5 de gener a les 19h 

 

Resultat dels pressupostos participatius per l’any 2017

 Subvenció de la Diputació de Barcelona per a la millora de diversos camins: 38.692,75 € 
 Subvenció de la Diputació de Barcelona suport a la inversió local:   17.390,39 € 
 Subvenció de la Generalitat per activitats en l’àmbit de la joventut:        950,00 € 
 Subvenció de la Generalitat per a despeses de manteniment PUOSC 2016:  16.528,87 € 



  
 
 

 
 

 
 

  

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 31 d’octubre de 2016, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

Recaptació activitats 413,00 €          Lloguer de carpes 320,00 €            
Subvenció Diputació de Barcelona 2.000,00 €       Protecció Civil 200,00 €            

Tríptics i cartells 341,32 €            
Dinar Artesans i Protecció Civil 141,09 €            
Lloguer vaca 100,00 €            
Xerrada Cinto Torrents 200,00 €            
Ponis 400,00 €            
Ferrador 80,00 €              
Toro mecànic 459,80 €            
Exposició fotografies #estiuatavernoles 48,00 €              
Lloguer taules i cadires 152,46 €            
Material Varis Sant Galderic 106,50 €            
Publicitat Sant Galderic 1.389,89 €         
Servei de neteja viària 199,30 €            

INGRESSOS TOTALS 2.413,00 € DESPESES TOTALS 4.138,36 €  

FONS PROPIS AJUNTAMENT 1.725,36 € 

Fira de  Sant Galderic
Ingressos Despeses

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

Estat de comptes de la Fira de Sant Galderic 2016 

 129/2016: Aprovació ingressos i despeses d’octubre

 130/2016: Ajut premis Mª Àngels Viladomat 

 131/2016: Col·laboració pessebristes Tavèrnoles 

 132/2016: Llicència urbanística. Exp 31/2016 

 133/2016: Aprovació memòria valorada reasfaltat C. 
Pla de les Ballades i C. Savassona 

 134/2013: Cessió camp de futbol  

 135/2016: Autorització pas concentració cotxes 
clàssics 

 136/2016: Cessió Sala Polivalent 

 137/2016: Cessió Sala Polivalent 

 138/2016: Cessió local “El Refugi” 

 139/2016: Informe control sanitari Piscina 

 140/2016: Expedient responsabilitat patrimonial 

 141/2016: Baixa d’ofici padró 

 142/2016: Aprovació estat de comptes cànon aigua 

 143/2016: Llicència urbanística. Exp 32/2016 

 144/2016: Llicència urbanística. Exp 33/2016 
 

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

 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de 
Berga, Tavèrnoles i Vilanova de Sau per la realització del projecte "Cantem Junts". Amb una aportació per part de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles de 250 €. 


