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Doble procés de participació ciutadana a Tavèrnoles
Des de l’Ajuntament de Tavèrnoles s’han obert dos processos de participació ciutadana i dels
quals ja s’ha fet la primera sessió informativa.

El primer d’ells són els Pressupostos Participatius per al 2018, una eina que ha esdevingut

imprescindible per a la gestió municipal i que ajuda a l’equip de govern a definir quines línies
d’inversions seguir.

En el segon dels processos de participació ciutadana es posa a debat els usos i disseny del futur
Espai Cobert que ha d’anar ubicat a la zona verda del capdavall del C. Pirineu.

A l’apartat web de participació ciutadana (https://www.tavernoles.cat/ajuntament-seu-

electronica/participacio-ciutadana/) es pot consultar el funcionament d’aquests dos processos
oberts i es poden fer les aportacions que es cregui convenient.

Des de l’Ajuntament de Tavèrnoles es vol animar a tots els veïns a prendre’n part per tal de
poder copsar les opinions del poble.

Tavèrnoles amb La Marató de TV3
Com ja ve sent habitual el poble de Tavèrnoles col·labora activament en recaptar fons per La
Marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties infeccioses.

Enguany s’ha decidit destinar a La Marató de TV3 la recaptació integra de les entrades del
Concert de Nadal del cor Cantus Firmus. El Concert tindrà lloc el proper divendres 22 de

desembre a les 21h i el preu de l’entrada és de 5 €.

Missa del Gall
A proposta del nou rector del poble, Mn. Pere Oliva, aquest any la Missa del Gall es celebrarà el
diumenge dia 24 de desembre a les 19h a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles.
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Decrets d’alcaldia
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 6 de novembre del 2017, data de l’última
relació que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”:



158/2017: Aprovació ingressos i despeses octubre



168/2017: Cessió de local



159/2017: Cessió de material



169/2017: Cessió de local



160/2017: Assignació espais propaganda electoral



170/2017: Modificació de pressupost 8/2017



161/2017: Llicència urbanística 21/2017



171/2017: Llicència de segregació finca rústica



162/2017: Llicència urbanística 26/2017



172/2017: Cessió del camp de futbol



163/2017: Adjudicació contracte redacció projecte



173/2017: Cessió del camp de futbol

de l’espai cobert



174/2017: Cessió de material



164/2017: Cessió del camp de futbol



175/2017: Cessió de local



165/2017: Convocatòria ple extraordinari 22-11-



176/2017: Cessió de local



177/2017: Aprovació ingressos i despeses novembre



178/2017: Declaració d’innecessarietat de llicència

2017


166/2017: Atorgament targeta aparcament
minusvalia



167/2017: Autorització pas marxa cicloturista

urbanística

Agenda d’activitats

DESEMBRE
 Bibliobús, dimecres 13 de desembre de 16h a 19h davant el Centre Cívic
 Inauguració Fragments de Pessebre, diumenge 17 de desembre a les 12h al Centre Cívic
 Concert de Nadal amb el cor Cantus Firmus, divendres 22 de desembre a les 21h a l’església
 Patge Reial, diumenge 24 de desembre a les 12h a la terrassa del Centre Cívic
 Quina popular, dimarts 26 de desembre a les 19h al Restaurant Colomer/Can Janot
 Taller de Nadal – decoració d’Arbre de Nadal, dimecres 27 de desembre a les 16h a la sala
polivalent
 Taller de Nadal – els bombers, dijous 28 de desembre a les 16h a la sala polivalent
GENER









Taller de Nadal – sessió de cinema, dimarts 2 de gener a les 16h a la sala polivalent
Bibliobús, dimecres 3 de gener de 16h a 19h davant el Centre Cívic
Taller de Nadal – llegim al Bibliobús, dimecres 3 de gener a les 16h al Bibliobús
Taller de Nadal – fanalets, dijous 4 de gener a les 16h a la sala polivalent
Cavalcada dels Reis d’Orient, dijous 5 de gener a les 19h
Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 13 de gener a les 12h
Bibliobús, dimecres 17 de gener de 16h a 19h davant el Centre Cívic
Bibliobús, dimecres 31 de gener de 16h a 19h davant el Centre Cívic

