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Sotmesos a informació pública els projectes de franja
perimetral del nucli urbà i del Roquet
En data 10 de juliol s’han aprovat pe decret d’alcaldia els dos projecte de reducció de la densitat

d’arbrat i estassada de sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli urbà
Tavèrnoles i de la zona del Roquet per uns imports de 14.593,28 € i de 2.377,98€ respectivament.
Està previst que l’execució d’aquesta franja perimetral es faci a partir del proper mes d’octubre.

Prèviament s’ha realitzat una reunió informativa amb els propietaris afectats i ara els projectes estan

sotmesos a informació pública per un període de 30 dies per tal poder-hi presentar reclamacions i/o
al·legacions.

Agenda d’activitats
JULIOL










Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 8 de juliol a les 12h
Osona Camina a Tavèrnoles, caminada d’uns 12 km, diumenge 9 de juliol a les 8h
Bibliobús, dimecres 12 de juliol de 16h a 19h davant el Centre Cívic
Pregó de FESTA MAJOR i caminada nocturna, divendres 28 de juliol a les 21h al Centre Cívic
Bubble Football i Taller de Malabars – FESTA MAJOR, dissabte 29 de juliol a les 17:30h al Camp
de Futbol
Sopar de FESTA MAJOR, ball i DJ, dissabte 29 de juliol a les 21:30h a l’Envelat de l’aparcament
Xocolatada i Festival Holi – FESTA MAJOR, diumenge 29 de juliol a les 10h al Camp de Futbol
Actuació del Casal d’Estiu – FESTA MAJOR, diumenge 30 de juliol a les 17h al Centre Cívic
La Gran Cagada - FESTA MAJOR, diumenge 30 de juliol a les 18:00h al Camp de Futbol

AGOST
 Missa de FESTA MAJOR, dijous 3 d’agost a les 12h a l’Església de St. Esteve de Tavèrnoles
 Aperitiu i arrossada popular – FESTA MAJOR, dijous 3 d’agost a les 13h a l’Envelat de
l’aparcament
 Triangular de futbol – FESTA MAJOR, dissabte 5 d’agost a les 17:30h al Camp de Futbol
 Botifarrada i Havaneres – FESTA MAJOR, dissabte 5 d’agost a les 21h a l’Envelat de
l’aparcament
 Sopar de Tornaboda – FESTA MAJOR, diumenge 6 d’agost a les 21h al Restaurant Fussimanya
 Bibliobús, dimecres 23 d’agost de 16h a 19h davant el Centre Cívic
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Decrets d’alcaldia
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 6 de juny del 2017, data de l’última relació
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”:



99/2017: Autorització acampada



108/2017: Llicència urbanística. Exp. 19/2017



100/2017: Autorització pas triatló



109/2017: Revocació nomenament regidor tresorer



101/2017: Cessió camp de futbol



110/2017: Acceptació subvenció recurs tècnic camp de



102/2017: Llicència urbanística. Exp. 30/2016



103/2017: Rectificació Decret 93/2017 ajut sopar

futbol


111/2017: Aprovació ingressos i despeses juny

solidari



112/2017: Sol·licitud subvenció camins locals



104/2017: Convocatòria ple ordinari juny



113/2017: Acceptació subvenció per actuació d’urgència



105/2017: Autorització ocupació via pública



106/2017: Adjudicació contracte 3a fase franja
perimetral Fussimanya



107/2017: Llicència urbanística. Exp. 18/2017

en el dipòsit d’aigua de Fussimanya”


114/2017: Aprovació inicial projecte franja perimetral “El
Roquet”



115/2017: Aprovació inicial projecte franja perimetral
“Nucli Urbà”

Ajuts econòmics concedits a l’Ajuntament de Tavèrnoles


Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per actuació urgència dipòsit Fussimanya:

534,85 €

Casal d’Estiu de Tavèrnoles durant el mes de setembre
L’Ajuntament de Tavèrnoles oferirà el servei de Casal d’Estiu la setmana del 4 al 10 de setembre i
també el dia 12 de setembre (festiu a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles), amb possibilitat de servei

Bon Dia i de menjador. Per inscripcions cal adreçar-se a les oficines municipals en horari d’atenció al
públic.

Horari de les oficines municipals durant el mes d’agost
Les oficines municipals romandran tancades la setmana del 14 al 20 d’agost. La resta de setmanes de
l’estiu es farà l’horari habitual d’atenció al públic.

Proper Ajuntament Informa
Degut al període estival el proper butlletí informatiu de l’Ajuntament Informa serà el del mes de setembre

