
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Continua la iniciativa dels Horts Solidaris a Tavèrnoles
Repetint la bona experiència dels darrers anys,
des de la regidoria de Benestar Social s'anima a
tots els veïns del municipi a participar de la
iniciativa dels Horts Solidaris. 
 
Aquesta època de l'any és el període on es
comença a preparar el planter pels horts. És per
aquest motiu que des de la regidoria de Benestar
Social es demana als veïns que incrementin la
producció dels seus horts per tal col·laborar un
any més amb El Tupí. 

El Tupí de Vic ofereix un servei de menjador social
que va adreçat a les persones amb escassos
recursos econòmics o a aquelles sense sostre que
no disposen d'un espai adequat per poder preparar
un plat calent. 

Amb la iniciativa dels Horts Solidaris es pretén que 
els veïns de Tavèrnoles puguin aportar el seu 
granet de sorra aportant l'excedent de la collita 
dels horts al menjador social de El Tupí.  

Agenda d’activitats 
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Abril 
 Reunió de col·laboradors veïns i lectors de La Rella, dilluns 3 d’abril a les 20h 
 Bibliobús, dimecres 5 d’abril de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 8 d’abril a les 12h 
 Taller de joies ibèriques, divendres 14 d’abril a les 12h 
 Ruta guiada als elements patrimonials de Tavèrnoles, dissabte 15 d’abril a les 12h 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, diumenge 16 d’abril a les 12h 
 Tallers infantils de Sant Jordi, dimarts 18 d’abril a les 17h al Centre Cívic 
 Bibliobús, dimecres 19 d’abril de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Passejada poètica per diferents indrets de Tavèrnoles, diumenge 23 d’abril a les 10h 

 
Maig 

 Audicions musicals de l’aula de música de Folgueroles, dissabte 13 de maig 
 Caminada de Primavera, diumenge 14 de maig 
 Foc de Sant Isidre, diumenge 14 de maig 
 Sopar de Sant Isidre, dilluns 15 de maig 

 

Ajuts econòmics concedits a l’Ajuntament de Tavèrnoles
 Subvenció de la Diputació de Barcelona per a plans d’ocupació:   26.621,80 € 
 Subvenció de la Diputació de Barcelona per al foment a l’accessibilitat:       750,00 € 
 Subvenció de la Diputació de Barcelona per activitats culturals festa major:   1.038,00 € 
 Subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament del benestar social:   1.500,00 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Decrets d’alcaldia 

 30/2017: Devolució taxa aspirants exclosos procés 
selecció operari de serveis 

 31/2017: Comunicació habitatge ús turístic 

 32/2017: Aprovació ingressos i despeses de febrer 

 33/2017: Aprovació pla de seguretat i salut obra 
reasfaltat 

 34/2017: Acceptació subvenció Diputació de 
Barcelona per pla d’ocupació local 

 35/2017 Acceptació subvenció Diputació de 
Barcelona per polítiques educatives 

 36/2017: Cessió camp de futbol  

 37/2017: Emissió certificat urbanístic 

 38/2017: Llicència urbanística. Exp. 6/2017 

 39/2017: Llicència urbanística. Exp. 7/2017 

 40/2017: Llicència urbanística. Exp. 8/2017 

 41/2017: Comunicació canvi no substancial llicència 
activitats 

 42/2017: Atorgament ajut econòmic premi Àngels 
Viladomat 

 43/2017: Autorització circulació vehicles 4x4 

 44/2017: Convocatòria ple ordinari març 

Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 6 de març del 2017, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

Reunió de col·laboradors, veïns i lectors de La Rella 

Des del grup de coordinació i des del consistori creiem que després de 12 anys la revista necessita una 
revisió de continguts, disseny i implicació general, per aquests motius veiem important la vostra opinió. 
 
Per això us convoquem el pròxim dilluns 3 d'abril de 2017 a les 20h al Centre Cívic de Tavèrnoles per a una
reunió general amb tots els interessats amb aquesta revista amb els següents punts a tractar: 

• Valorar l'estat actual   • Buscar nous col·laboradors 
• Aportar idees   • Ordenar i millorar continguts 

L'objectiu dels ajuts és  potenciar les actuacions
de millora de la xarxa de camins del municipi; en
especial aquells d'ús públic que donin accés a
cases habitades de forma permanent i aquells
que formin part de la Xarxa Viària Bàsica segons
el Pla d'Actuació Municipal per a Emergències en
cas d'incendis. La convocatòria dels ajuts està

Convocatòria d’ajuts per a l’arranjament de camins d’ús 
públic de Tavèrnoles 

dotada amb 6.500 € i el termini de presentació
d'instàncies s'inicia el dia 18 d'abril i finalitza el 22
de maig. 
Les bases de la convocatòria i el formulari poden
descarregar-se des del web municipal
www.tavernoles.cat 
 


