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Aprovats els pressupostos municipals per a l’any 2019

El ple municipal del passat dilluns 3 de desembre 
va aprovar per unanimitat els pressupostos pel 
2019 i que ascendeixen a 842.122,84 €. 

Aquests pressupostos preveuen una continuïtat 
en els serveis i activitats que s’han vingut oferint 
des de l’Ajuntament, així mateix com a inversions 
previstes destaquen la construcció d’un nou 
espai cobert (173.843 €), el desplegament de 
microinfraestructura per allotjar fibra òptica fins 
a Fussimanya ( 108.900 €), l’ampliació de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable fins a la 
zona de El Raurell (176.226 €), i la 
impermeabilització del dipòsit de Les Punxes 
(16.556 €). 

Enguany no hi ha una partida específica per a 
pressupostos participatius ja que des de l’equip 
de govern s’ha optat per assumir la segona opció 
dels de l’any 2018 i destinar 8.500 € a ajuts 
universals per a les famílies de Tavèrnoles. 

Els pressupostos detallats poden consultar-se 
des del web www.tavernoles.cat 

Casal de Nadal a Tavèrnoles

L’Ajuntament de Tavèrnoles, juntament amb “Fun and Learn”, organitza un casal de Nadal pels dies 24,27, 
28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, en horari de 09:00 a 13:00h del matí.  

El casal està pensat per nens i nenes des de P3 fins a 16 anys. Els nens i nenes a partir d’11 anys tindran un 
rol de pre-monitors i la responsabilitat d’ajudar als més menuts.  

Els preus són: 1 dia 5 €, 2 dies 10 €, 3 dies 15€, 4 o 5 dies 20 €, 6 o 7 dies 25 €. 

El període d’inscripcions és de l’11 al 20 de desembre. Per més informació poseu-vos en contacte amb 
l’Ajuntament.  

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 1.- Impostos directes 139.400,00€       
Capítol 2.- Impostos indirectes 5.000,00€            
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 91.076,20€          
Capítol 4.- Transferències corrents 150.429,07€       
Capítol 5.- Ingressos patrimonials 4.103,38€            
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 
Capítol 7.- Transferències de capital 452.114,19€       
Capítol 8.- Variació d’actius financers 
Capítol 9.- Variació de passius financers
TOTAL INGRESSOS 842.122,84€       

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1.- Despeses de personal 138.594,49 €
Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis 176.160,00 €
Capítol 3.- Despeses financeres 100,00 €
Capítol 4.- Transferències corrents 31.257,50 €
Capítol 6.- Inversions reals 496.010,85 €
Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers 
Capítol 9.- Passius financers
TOTAL DESPESES 842.122,84 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 10 d’octubre del 2018, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 150/2018: Aprovació del calendari fiscal 

 151/2018: Aprovació ingressos i depeses mes de 
d’octubre 

 152/2018: Assabentat canvi no substancial activitat 

 153/2018: Cessió camp de futbol 

 154/2018: Subvenció Osona Contra El Càncer 

 155/2018: Cessió de material 

 156/2018: Subvenció Sant Tomàs 

 157/2018: Llicència urbanística X2018000202 

 158/2018: Llicència urbanística X2018000211 

 159/2018: Llicència urbanística X2018000205 

 161/2018: Cessió de material 

 162/2018: Cessió de local 

 163/2018: Inici expedient ordenança general de 
subvencions 

 164/2018: Retirada competències delegació regidoria 

 165/2018: Llicència urbanística X2018000216 

 166/2018: Llicència urbanística X2018000209 

 167/2018: Convocatòria ple extraordinari 

 168/2018: Llicència urbanística X2018000224 

 169/2018: Llicència urbanística X2018000217 

 170/2018: Llicència urbanística X2018000203 
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Agenda d’activitats 

 
DESEMBRE 
 

 Bibliobús, dimecres 5 de desembre de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Ruta guiada pels elements patrimonials, divendres 7 de desembres a les 12h a l’oficina de 

Turisme 
 Taller de joies ibèriques, dissabte 8 de desembre a les 12h a l’aparcament de Sant Feliuet 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, diumenge 9 de desembre a les 12h 
 Sopar per La Marató de TV3, dissabte 15 de desembre a les 20h a la Sala Polivalent 
 Inauguració Fragments de Pessebre, diumenge 16 de desembre a les 12h al Centre Cívic 
 Bibliobús, dimecres 19 de desembre de 16h a 19h davant el Centre Cívic 
 Taller del Bibliobús “Taller de cabanes de lectura”, dimecres 19 de desembre a les 17:30h al 

Centre Cívic 
 Missa del Gall, dilluns 24 de desembre a les 19h 
 Quina Popular, dimecres 26 de desembre a les 19h al Restaurant Colomer 
 Taller de Nadal, dijous 27 de desembre a la Sala Polivalent 
 Taller de Nadal, divendres 28 de desembre a la Sala Polivalent 
 Patge Reial, diumenge 30 de desembre a les 12h a la terrassa del Centre Cívic 

 
GENER 
 

 Taller de Nadal, dimecres 2 de gener a la Sala Polivalent 
 Taller de Nadal, dijous 3 de gener a la Sala Polivalent 
 Taller de Nadal, divendres 4 de gener a la Sala Polivalent 
 Cavalcada de Reis d’Orient, dissabte 5 de gener a les 18h 

 


