
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activitats culturals de les festes majors Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

Activitats de sensibilització ambiental Finançament en l'ambit de joventut

Activitats esportives locals Finançament àmbit convicència i participació ciutadana

Actuacions de seguretat viària urbana Fires locals: cessió de carpes

Actuacions de senyalització turística Implantació mesures gestió sostenible i ambiental

Adequació acústica de locals Manteniment de ponts municipals

Animals de companyia Millora material inventariable esportiu

Bancs Municipis cardioprotegits: DEA

Cessió de bicicletes elèctriques Plans i programes de verificació d'activitats

Cessió de trofeus i medalles Préstec de material esportiu

Comerç, fires i mercats Projectes d'equiaments i espai públic

Control sanitari aigua consum humà Promoció de la salut

Desenvolupament polítiques educatives Publicacions locals

Elaboració o actualització de la cartografia Vials i camins municipals

Estudis arquitectònics d'equipaments esportius Vigilància i control d'establiments alimentaris

Finançament àmbit benestar social

Sol·licituds al catàleg de  serveis de  la Diputació de Barce lona

Sol·licituds al catàleg de serveis de la Diputació 
Des de les diferents regidories de l’Ajuntament de Tavèrnoles s’han fet les següents peticions d’ajuts 
econòmics i recursos tècnics i materials al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. El resultat 
d’aquestes sol·licituds serà pertinentment informat mitjançant aquest butlletí informatiu. 
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Agenda d’activitats 

MARÇ 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 10 de març a les 12h 
 Bibliobús, dimecres 14 de març de 16h a 19h davant el Centre Cívic 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 26 de gener del 2018, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 15/2018: Autorització pas Ter Bike Experience 

 16/2018: Cessió de local 

 17/2018: Aprovació caducitat expedient llicència 
urbanística 22/2017 

 18/2018: Delegació regidoria Promoció Econòmica a 
Regina Sala 

 19/2018: Autorització acampada 

 20/2018: Cessió de local 

 21/2018: Cessió de local 

 22/2018: Autorització filmació 

 23/2018: Aprovació ingressos i despeses de gener 

 24/2018: Aprovació informe rompuda 

 25/2018: Llicència urbanística 27/2017 

 26/2018: Adjudicació contracte d’obres Camí del 
Verdaguer 

 27/2018: Cessió de local 

 28/2018: Cessió de material 

 29/2018: Cessió de local 

Pàgina 2 L’Ajuntament Informa

Obert el període de votació pels pressupostos participatius 
i disseny de l’Espai Cobert 

Fins el proper 9 de març pot votar-se presencialment a les oficines municipals en els dos processos 
participatius que hi ha oberts: 
 
Pel que fa als pressupostos participatius, després 
de recollir les diferents idees i fer-ne una valoració 
tècnica i econòmica, des de l’equip de govern es 
porten a votació les següents propostes: 
 

 Adequar una zona municipal per 
autocaravanes al costat de l’Espai Cobert 

 Ubicar un punt d’informació turística a la 
placeta d’entrada del nucli 

 Establir una línia d’ajuts universals per a les 
famílies 

 Construir uns serveis higiènics a la zona del 
camp de futbol municipal 

 

Pel que fa a l‘Espai Cobert, des de l’equip redactor 
es fan quatre propostes en funció del disseny de la 
coberta. A les oficines municipals poden consultar-
se unes maquetes il·lustratives sobre aquest 
disseny: 
 

 Coberta plana 
 Coberta inclinada 
 Coberta inclinada a dues alçades 
 Coberta inclinada a dos vessants 

 

 


