
 

L’Ajuntament convoca una plaça de tècnic d’administració general 

Dijous, 10 de desembre de 2020  
 

Millores a l’aplicació INFOVILATORTA APP   

Notícies - Dijous, 10 de desembre de 2020   

 

Les millores introduïdes han suposat un canvi en el disseny de l'aplicació així com la 

creació de nous apartats i utilitats pels usuaris. 

Més informació  

 

 

Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la 

covid-19  

 

Notícies - Dijous, 10 de desembre de 2020   
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Aquest Nadal serà diferent i les famílies ens hi haurem d'adaptar. A partir del 21 de 

desembre entren en vigor mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal. Perquè 

entre tots i totes podem celebrar un Nadal de la forma més segura possible tot i la situació 

provocada per la pandèmia de covid-19. 

Més informació  

 

L’Ajuntament convoca una plaça de tècnic d’administració 

general  

 

Notícies - Dijous, 10 de desembre de 2020   

 

En la sessió plenària de 29 de juny es va aprovar la modificació de plantilla per incorporar 

una plaça de Tècnic d’Administració General 

Més informació  

 

 

Nous tràmits de la DGT pel canvi de domicili   

Notícies - Dijous, 10 de desembre de 2020   
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La DGT ofereix nous tràmits telemàtics per les sol·licituds de canvi de domicili via 

telefònica, web o l'app miDGT. 

Més informació  

 

 

Dia Internacional dels Drets Humans   

Notícies - Dimecres, 9 de desembre de 2020   

 

Des del seu compromís amb els Drets Humans, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta se 

suma cada 10 de desembre a la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, 

que commemora la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per les Nacions 

Unides el 10 de desembre de 1948. 

Més informació  

 

 

El Punt Tortí va obrir de nou les seves portes   
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Notícies - Diumenge, 6 de desembre de 2020   

 

Seguint les indicacions que arriben des de l'Agència Catalana de Joventut, durant el darrer 

mes, el Punt Tortí va haver de tancar les seves portes i dedicar-se exclusivament a atendre 

demandes amb cita prèvia i en format individual. 

Més informació  

 

 

La Xarxa de Parcs Naturals posa en marxa una campanya sobre 

civisme als parcs  

 

Notícies - Dissabte, 5 de desembre de 2020   

 

Sota el lema 'Parcs naturals sí, però amb civisme', la Xarxa de Parcs Naturals ha engegat 

una campanya divulgativa de sensibilització ambiental per recordar l'actitud que cal 

mantenir durant la nostra visita o estada en el medi natural. 

Més informació  
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Deixalleria mòbil   

Agenda - Divendres, 11 de desembre de 2020   

 

Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que 

no saps a on llançar, divendres 11 de desembre, la deixalleria mòbil serà, com és 

habitual, al carrer Compositor Ramon Victori. L'horari en què estarà operativa la 

deixalleria és de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. 

Més informació  

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Plaça del Marquès de la Quadra, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. 93 812 21 79 

Fax. 93 812 20 63 

NIF. P0821800J 

Amb la col·laboració de:  

 

Segueix el teu Ajuntament a Twitter: @aj_SJV  

i a Facebook: https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/?ref=hl 

 

Has trobat interessant aquest butlletí? Reenvia aquest correu electrònic a amics i coneguts. Si volen rebre 

l'Infovilatorta.cat només han d'apuntar-se a www.infovilatorta.cat. 

 

Saps d'algú que s'ha subscrit a Infovilatorta.cat i no rep els missatges? Digue-li que el més probable és que el seu 

ordinador deixi el missatge a la carpeta Correu brossa del gestor de correu! Podeu comprovar les vostres dades, 

modificar-les o donar-vos de baixa d'aquest butlletí si entreu a www.infovilatorta.cat, a l'apartat Accés d'usuari, i 

introduïu el vostre correu electrònic i la vostra contrasenya. Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a 

sjv.info@vilatorta.cat 

 

Infovilatorta.cat, DL B. 32186-2012. Butlletí electrònic editat per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
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