
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obres de millora en diversos camins rurals
Des de la regidoria de camins s’informa que en breu s’iniciaran obres de millora dels camins que es detallen 
a continuació: 

 Camí del Verdaguer: es pavimentarà el tram del camí des d’on s’acaba el paviment actual fins a Can
Llorenç. A partir del divendres dia 4 de maig caldrà circular amb precaució ja que hi haurà maquinària
treballant. El camí estarà completament tallat des del dilluns dia 7 de maig a partir de les 8 del matí 
fins el dimecres dia 16 de maig. 

 Camí de Coromines: treballs de fresat i retirada del paviment malmès, i pavimentació. El camí estarà 
completament tallat des del dimecres dia 9 de maig fins el divendres dia 18 de maig. 

 Camí de l’Aguilar: es repararan dos interiors de les corbes entre l’encreuament de la Soleia i l’Aguilar.
Només hi podran circular vehicles lleugers. Caldrà circular amb precaució ja que hi haurà maquinària
treballant. 

 
Per  tant,  recordem  la  prohibició  de  circular  pel  camí  del  Verdaguer  i  el  camí  de Coromines  en  les  dates
assenyalades. El recorregut alternatiu recomanat és passar par la carena fins als Munts i baixar pel pont del
Vent, o bé passar pel camí de l’Aguilar fins a la Soleia i cap al pont del Vent. 
 
Des  de  l’Ajuntament  es  demanen  disculpes  per  les  possibles  molèsties  que  aquestes  obres  us  puguin 
ocasionar, entenent que aquesta actuació contribuirà a la millora dels accessos a les nombroses masies a les 
que donen servei els esmenats camins. 
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Agenda d’activitats 

 
MAIG 

 Bibliobús, dimecres 2 de maig de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Xerrada commemorativa dels 20 anys de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, divendres 

11 de maig a les 19h al Centre Cívic de Tavèrnoles 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 12 de maig a les 12h 
 Audicions musicals de l’aula de música de Folgueroles, dissabte 12 de maig a les 16:30h 
 Caminada de Primavera, diumenge 13 de maig. Sortida a les 9h des de l’Oficina de Turisme 
 Sopar de Sant Isidre, diumenge 13 de maig a les 21h al Restaurant Colomer 
 Foguera de Sant Isidre, dilluns 14 de maig a les 21:30h a la terrassa del Centre Cívic 
 Missa en honor a Sant Isidre, dimarts 15 de maig a les 13h 
 Festa de la Vellesa, dimarts 15 de maig a les 14h 
 Bibliobús, dimecres 16 de maig de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Sortida cultural al temple de la Sagrada Família, dissabte 26 de maig a les 10h 
 Bibliobús, dimecres 30 de maig de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Sessió de contes, dimecres 30 de maig a les 17h al Centre Cívic 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Recurs Actuació Aportació

Implantació mesures gestió sostenible i 
ambiental

3a fase implantació sistema de telecontrol 
energètic       3.610,00 € 

Millora material inventariable esportiu Porteries futbol       2.441,13 € 

Activitats esportives locals Activitats esportives a Tavèrnoles       2.750,00 € 

Finançament del servei d'inspecció i 
verificació d'activitats

Inspecció i verificació d'activitats 
comunicades       1.000,00 € 

Finançament en l'ambit de joventut Accions per impulsar l'emnacipació i 
l'autonomia juvenil       2.697,46 € 

Finançament àmbit convicència i 
participació ciutadana

Participació ciutadana vinculada al Programa 
d'Actuació Municipal          600,00 € 

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

Animals de companyia
Atenció als animals abandonats a la via 
pública       1.000,00 € 

Municipis cardioprotegits: DEA Adquisició de 2 desfibriladors       4.400,00 € 

Comerç, fires i mercats Fira de Sant Galderic       2.000,00 € 

Publicacions locals Edició d'un llibre d'història local       2.064,29 € 

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 23 de març del 2018, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 54/2018: Cessió de material 

 55/2018: Aprovació ingressos i despeses març 

 56/2018: Cessió de local 

 57/2018: Autorització activitats a Savassona i cessió 
camp de futbol 

 58/2018: Cessió de material 

 59/2018: Autorització activitat 4x4 

 60/2018: Cessió de material 

 61/2018: Llicència urbanística X2018000072 

 62/2018: Llicència urbanística X2018000078 

 63/2018: Emissió informe tècnic rompuda 

 64/2018: Convocatòria ple ordinari 22-04-2018 

 65/2018: Llicència urbanística X2018000035 

 66/2018: Llicència urbanística X2018000085 

 67/2018: Comissió de serveis per secretaria/intervenció

 68/2018: Ampliació llicència urbanística 25/2016 

 69/2018: Aprovació constitució junta de compensació 
PAU 1 Fussimanya 

 70/2018: Aprovació inicial memòria valorada per 
substitució enllumenat camp de futbol 

 71/2018: Cessió camp de futbol 

 72/2018: Cessió de local 

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

Ajuts econòmics del Catàleg de Serveis de l’any 2018
concedits per la Diputació de Barcelona 
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 24.562,88 € a executar durant aquest any 2018 


