
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ajuts econòmics del Catàleg de Serveis de l’any 2017
concedits per la Diputació de Barcelona 

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 
Abril 2017

 Subvenció de la Diputació de Barcelona per a benestar social:     6.660,15 € 
 

Ajuts econòmics concedits a l’Ajuntament de Tavèrnoles

La Diputació de Barcelona, d’acord amb les peticions fetes des de l’Ajuntament de Tavèrnoles, ha atorgat 
uns ajuts econòmics per un import de 40.464,42 € a executar durant aquest any 2017 

Recurs Actuació Aportació

Activitats de sensibilització ambiental Activitats de sensibilització ambiental       1.000,00 € 

Activitats esportives locals Activitats esportives al municipi de 
Tavèrnoles       1.700,00 € 

Animals de companyia (gossos i gats) Manteniment de colònies de gats i atenció 
als animals abandonats en via pública       1.000,00 € 

Comerç, fires i mercats Fira de Sant Galderic       1.800,00 € 

Finançament en l'ambit de joventut Accions de foment de l'emprenedoria, 
l'ocupabilitat i l'emnacipació dels joves       2.241,91 € 

Finançament àmbit convicència i 
participació ciutadana

Un nou espai cobert a Tavèrnoles: pensem-
lo entre tot el poble!       4.985,00 € 

Implantació mesures gestió sostenible i 
ambiental

Implantació d'un sistema de telecontrol 
energètic (2a fase)       2.097,00 € 

Municipis cardioprotegits: DEA Desfibrilador       1.163,90 € 

Promoció de la salut Activitats espai lúdic i de salut       2.000,00 € 

Finançament servei inspecció activitats 
comunicades

Inspecció i verificació d'activitats 
comunicades       1.100,00 € 

Obertura franja perimetral 3a fase obertura franja perimetral de baixa 
combustibilitat de Fussimanya       5.324,00 € 

Obertura franja perimetral Obertura franja perimetral de baixa 
combustibilitat de Fussimanya     16.052,61 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Decrets d’alcaldia 

Agenda d’activitats 

 45/2017: Aprovació liquidació pressupost 2016 

 46/2017: Autorització acampada 

 47/2017: Contractació operari de serveis 

 48/2017: Aprovació informe vigilància i control 
establiment alimentaris 

 49/2017: Revocació subvenció camins 2016 

 50/2017: Cessió camp de futbol per acampada UVic

 51/2017: Desestimació llicència urbanística. Exp. 
19/2013 

 52/2017: Aprovació definitiva estatuts i bases junta 
compensació Fussimanya 

 53/2017: Declaració caducitat segregació parcel·la 

 54/2017: Contracte menor servei gestor expedients

 55/2017: Certificat urbanístic 

 56/2017: Nomenament coordinador PAM 

 57/2017: Autorització cicle de caminades  

Maig 
 

 Bibliobús, dimecres 3 de maig de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Reunió informativa del Casal d’Estiu, dijous 11 de maig a les 20:30h al Centre Cívic 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 13 de maig a les 12h 
 Audicions musicals de l’aula de música de Folgueroles, dissabte 13 de maig a les 16:30h 
 Caminada de Primavera, diumenge 14 de maig. Sortida a les 9h des de l’Oficina de Turisme 
 Xerrada "Eines i feines de pagès" a càrrec de Jacint Torrents de la Xarxa de Patrimoni Rural. 

Ecomuseu del Blat, diumenge 14 de maig a les 20h al Centre Cívic 
 Foguera de Sant Isidre, diumenge 14 de maig a les 21:30h a la terrassa del Centre Cívic 
 Sopar de Sant Isidre, dilluns 15 de maig a les 21h al Restaurant Colomer 
 Bibliobús, dimecres 17 de maig de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Bibliobús, dimecres 31 de maig de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Teatre d’ombres, dimecres 31 de maig a les 17:30h al Centre Cívic 

 

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

 58/2017: Aprovació subvenció càrrecs electes 

 59/2017: Autorització pas de vehicles 

 60/2017: Modificació de pressupost per incorporació de 
romanents 

 61/2017: Autorització pas caminada Escola Pia 

 62/2017: Aprovació ingressos i despeses març 

 63/2017: Llicència urbanística. Exp. 9/2017 

 64/2017: Llicència urbanística. Exp. 10/2017 

 65/2017: Llicència urbanística. Exp. 12/2017 

 66/2017: Canvi titularitat nínxols 

 67/2017: Acceptació subvenció reasfaltat c. Pla de les 
Ballades i C. Savassona 

 68/2017: Modificació de pressupost per majors 
ingressos 

 69/2017: Cessió camp de futbol 

 70/2017: Formació Compte General 2016 

Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 24 de març del 2017, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 


