
 

Dijous, 12 de novembre de 2020  
 

Aquest vespre presentació de l'informe històric sobre el Marquès de la Quadra  

Comencen les obres de la Creu del Tall   

Notícies - Dijous, 12 de novembre de 2020   

 

Està previst que el dilluns 16 de novembre comencin les obres del carrer de la Creu del 

Tall. Tot i que l'acord d'inici d'obres amb l'empresa ja es va firmar fa unes setmanes  fins 

dilluns 16 de novembre no començaran els treballs. 

Més informació  

 

 

Aprovació de les ordenances fiscals i el calendari fiscal 2021   

Notícies - Dijous, 12 de novembre de 2020   

 

En el Ple celebrat el passat 2 de Novembre de 2020,  que es va poder seguir 

telemàticament, es van aprovar les ordenances fiscals per al 2021 i el calendari fiscal per 

al mateix any. 

Més informació  
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Retirada d'un niu de vespa asiàtica   

Notícies - Dijous, 12 de novembre de 2020   

 

Tot i que amb el començament del fred els nius de la Vespa Velutina queden desactivats 

per la mort dels insectes que hi viuen, en aquest cas  ja que es tracta d’un niu molt proper 

al col·legi del Roser, al carrer Puig i Cunyer, i en un lloc de pas habitual 

de vianants, l’Ajuntament ha decidit actuar-hi. 

Més informació  

 

 

Catalunya prorroga 10 dies més el tancament de bars i restaurants   

Notícies - Dijous, 12 de novembre de 2020   

 

El Govern de Catalunya ha decidit prorrogar 10 dies més el tancament de bars i 

restaurants per seguir reduint les xifres de contagis de coronavirus i alleugerir la pressió 
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sanitària. Romandran tancats també teatres i gimnasos però s’estudia permetre obrir, amb 

restriccions, els centres d’estètica. 

Més informació  

 

Balanç de la campanya de donació de sang a Sant Julià de 

Vilatorta  

 

Notícies - Dimecres, 11 de novembre de 2020   

 

El dilluns 9 de novembre la unitat del Banc de Sang i Teixits es va instal·lar a l'Aula de 

Cultura de Sant Julià de Vilatorta i va recollir les donacions de sang de 44 vilatortines 

i vilatortins, entre els quals hi havia 2 nous donants i 4 oferiments, en la campanya de 

donació de sang, amb l'objectiu d'ajudar a garantir l'assistència sanitària en els hospitals. 

Més informació  

 

 

Sant Julià serà una de les cinc primeres poblacions en adherir-se 

al conveni de col·laboració en matèria de seguretat amb els 

Mossos d’Esquadra  

 

Notícies - Dimecres, 11 de novembre de 2020   

 

El sistema de videovigilància compost per tres punts de control que te Sant Julià de 
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Vilatorta ha passat en les últimes setmanes les proves de fiabilitat i ha obtingut el 

certificat corresponent per poder-se integrar a la xarxa que vol desenvolupar el 

departament d'interior de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Policia de la 

Generalitat-Mossos d'Esquadra. 

Més informació  

 

El Consell comarcal obre dues convocatòries de càrrecs d'alta 

direcció: la gerència d'Onaigua i de Depuradores d'Osona  

 

Notícies - Dimecres, 11 de novembre de 2020   

 

El Consell Comarcal d'Osona obre convocatòria del procés selectiu de la gerència 

d'Onaigua, EPEL i de la Gerència i Direcció tècnica de Depuradores d’Osona, SL. 

Més informació  

 

 

Es busquen persones autèntiques   

Notícies - Dimecres, 11 de novembre de 2020   
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Des d'Osona Turisme actualitzen el seu banc d'imatges, per tal de treballar amb la nova 

línia que els marca el pla de màrqueting. Aquesta nova línia planteja imatges amb vida, 

persones, activitats... és per això que precisen de la vostra col·laboració i/o participació 

per tal de poder disposar d'unes imatges atractives, diverses, originals i sobretot 

autèntiques. 

Més informació  

 

 

Abocament de pneumàtics al medi natural   

Notícies - Dimarts, 10 de novembre de 2020   

 

Ha aparegut un nou abocament de pneumàtics al medi, aquest cop al camí de 

Rocafarigola, a prop de la Caseta del Gili. Aquests abocaments són un atemptat al medi 

natural i la seva retirada ocasiona importants despeses a l’Ajuntament, tant en feina com 

en l'import que s'ha de pagar per gestionar aquest tipus de residu.  

Més informació  

 

 

Actuacions de millora a la font de Puig-l'Agulla, a Sant Julià de  
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Vilatorta  

Notícies - Dimarts, 10 de novembre de 2020   

 

Durant aquest mes de novembre s'han fet diverses actuacions de millora a la font de Puig-

l'Agulla, a Sant Julià de Vilatorta, dins l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Les 

tasques han consistit a estassar la vegetació de l'entorn, millorar el sistema de drenatge i 

retirar la terra sedimentada a les escales d'accés i a l'entorn de la cripta on es troba la font. 

Més informació  

 

 

Es decideixen els guanyadors del 2n Concurs fotogràfic d'estiu a 

Instagram de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona  

 

Notícies - Dimarts, 10 de novembre de 2020   

 

Marc Cutrina, Carme Molist, Maria Asensio i Judit Gutiérrez són els guanyadors de la 

segona edició del Concurs fotogràfic d'estiu de l’Espai Natural de les Guilleries-

Savassona a través de la xarxa social Instagram. 

Més informació  
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Talls intermitents de circulació a l'avinguda Puig i Cunyer   

Notícies - Dilluns, 9 de novembre de 2020   

 

A partir de dimarts 10 de novembre i durant una setmana es produiran talls intermitents a 

la circulació de vehicles a l'avinguda Puig i Cunyer a l'altura de la Rambleta, en motiu de 

les obres que s'hi estan portant a terme. Disculpeu les molèsties. 

Més informació  

 

 

Es prorroguen les mesures de restricció de la mobilitat nocturna   

Notícies - Dilluns, 9 de novembre de 2020   

 

A partir del 9 de novembre es prorroguen les mesures de restricció de la mobilitat 

nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de 

Catalunya previstes a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre. Consulteu la 

resolució.  
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Més informació  

 

Evolució de la pandèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Divendres, 6 de novembre de 2020   

 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de covid-19 

segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 

Més informació  

 

 

L'Ajuntament aconsegueix el compromís d'ENDESA per fer dues 

inversions importants al municipi  

 

Notícies - Divendres, 6 de novembre de 2020   

 

Arran de les queixes de l'Ajuntament sobre el servei elèctric al municipi, canalitzades a 

través de la Delegació del Govern a la Catalunya Central, a finals d'octubre passat hi 

hagué una reunió amb els Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i de Folgueroles amb el 

responsable d'ENDESA Distribución a la Catalunya Central, sr. Josep Escolies. Pel que 
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fa a la xarxa de Sant Julià, la companyia es comprometé a realitzar dues inversions 

importants per millorar el temps d'incidència en cas d'averia. 

Més informació  

 

El Govern ha aprovat quatre decrets llei que contenen mesures 

urgents de caràcter tributari, mesures de caràcter social i mesures 

en l’àmbit cultural  

 

Notícies - Divendres, 6 de novembre de 2020   

 

El Govern ha aprovat quatre decrets llei que contenen mesures urgents de caràcter 

tributari, mesures de caràcter social i mesures en l’àmbit cultural amb la finalitat de fer 

front a la situació de crisi que estem vivint en l’àmbit sanitari, econòmic i social i al nostre 

país. 

Més informació  

 

 

Actualització dels bars i restaurants del municipi que fan menjar 

per emportar  

 

Notícies - Divendres, 6 de novembre de 2020   
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Des de l'Ajuntament estem amb comunicació amb els establiments i us anirem mantenint 

informats de les actualitzacions dels bars i restaurants que ofereixen menjar per emportar. 

Més informació  

 

 

El vilatortí Antón Carrera publica "Aiguaneix"   

Notícies - Divendres, 6 de novembre de 2020   

 

Antón Carrera ha publicat el llibre "Aiguaneix". Un diàleg entre poesia i pintura a càrrec 

d'aquest artista vilatortí que ens fa reflexionar sobre l'existència de l'ésser humà i la seva 

evolució. Una poesia de gran exigència formal i rigor estilístic no exempta d'emoció i 

empatia amb un lector que, de ben segur, agrairà aquest recorregut per allò que ens fa més 

profundament humans. 

Més informació  

 

 

El vilatortí Francesc Orenes publica Temps de verema   

Notícies - Divendres, 6 de novembre de 2020   
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El vilatortí Frances Orenes publica TEMPS DE VEREMA, un nou poemari on s’hi recull 

una bona representació del seu treball poètic realitzat d’un temps ençà. 

Més informació  

 

 

Presentació de l'informe històric sobre el Marquès de la Quadra   

Agenda - Dijous, 12 de novembre de 2020   

 

El dijous 12 de novembre, a les 8 del vespre, es farà la presentació de l'informe històric 

sobre el Marquès de la Quadra, a càrrec de l'historiador osonenc Carles Puigferrat. La 

conferència serà retransmesa pel canal de Youtube de l'Ajuntament. Un cop finalitzada es 

podran fer preguntes pel xat. 

Més informació  

 

 

Deixalleria mòbil   

Agenda - Divendres, 13 de novembre de 2020   
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Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que 

no saps a on llançar,  demà divendres 13 de novembre, 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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