
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sol·licituds al catàleg de serveis de la Diputació 
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. 

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  
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Febrer 2017

Activitats culturals de les festes majors Finançament en l'ambit de joventut

Activitats de sensibilització ambiental Finançament àmbit convicència i participació ciutadana

Activitats esportives Fires locals: cessió de carpes

Adequació acústica de locals Implantació mesures gestió sostenible i ambiental

Animals de companyia Municipis cardioprotegits: DEA

Assessorament d'equipaments esportius Obertura franja perimetral

Bancs Papereres

Cessió de trofeus i medalles Préstec de material esportiu

Comerç, fires i mercats Projectes de participació ciutadana

Control sanitari aigua consum humà Projectes d'equiaments i espai públic

Control sanitari piscines ús públic Projectes intervenció en monuments

Desenvolupament polítiques educatives Promoció de la salut

Estudis per a la provisió de banda ampla Publicacions locals

Finançament àmbit benestar social Vigilància i control establiments alimentaris

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 1 de febrer del 2017, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 11/2017: Contracte menor servei de prevenció de 
riscos laborals 

 12/2017: Atorgament llicència primera ocupació 

 13/2017: Retorn aval llicència urbanística 08/2014 

 14/2017: Aprovació bases i convocatòria operari de 
serveis 

 15/2017: Revocació subvenció de camins 

 16/2017: Ampliació termini presentació al·legacions 
Junta Compensació Fussimanya 

 17/2017: Aprovació beques esportives extraescolars 
2016 

 18/2017: Cessió de material 

 19/2017: Llicència urbanística. Exp. 4/2017 

 20/2017: Concessió columbari 

 21/2017: Contractació auxiliar administrativa amb pla 
d’ocupació 

 22/2017: Aprovació ingressos i despeses de gener 

 23/2017: Cessió Sala Polivalent 

 24/2017: Cessió de material 

 25/2017: Aprovació llista provisional admesos i exclosos 
selecció operari de serveis 

 26/2017: Cessió camp de futbol 

 27/2017: Nomenament tribunal i calendari proves 
procés selecció operari de serveis 

 28/2017: Aprovació llista definitiva admesos i exclosos 
selecció operari de serveis 

 29/2017: Autorització pas Ter Bike Experience 
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Agenda d’activitats 

MARÇ 
 Bibliobús, dimecres 8 de març de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 11 de març a les 12h 
 Bibliobús, dimecres 22 de març de 16h a 19h davant el Centre Cívic 

 


