
 

 
 

INSTRUCCIONS PER A LA RESERVA 
D’EQUIPAMENTS  MUNICIPALS 

 

 

 

Introducció 

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té a disposició de les entitats del poble els 

següents equipaments municipals per actes, assajos, reunions, exposicions, etc. El Saló 

Catalunya, l’Aula de Cultura i la Sala de conferències del Pavelló municipal, entre altres 

espais. 

Per tal de millorar la gestió de les reserves s’ha creat un blog. En aquest espai es pot 

visualitzar el calendari de reserves i entrar al formulari per fer la petició de 

l’equipament corresponent. A més a més ja podreu veure si l’hora que voleu reservar 

està ocupada. L’adreça del blog és la següent:     

http://calendarisstjvt.blogspot.com 

Heu de tenir en compte que la reserva no és instantània sinó que un tècnic/a de 

l’Ajuntament ha d’entrar les dades al calendari. Per tant, la reserva serà efectiva en un 

màxim de 48h, o si es realitza un divendres, s’entrarà el dilluns següent. Les reserves es 

realitzaran per estricte ordre d’entrada, tal com es registrin al formulari del Gmail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://calendarisstjvt.blogspot.com/


 

 

Els passos per fer la reserva són els següents: 

1. Entreu a  http://calendarisstjvt.blogspot.com i visualitzareu la següent pantalla. 

 

2. Cliqueu un cop sobre Formulari tal i com s’indica a la següent imatge (dins el 

cercle). 

 

 

3. Un cop hagueu clicat sobre Formulari, visualitzareu el següent document: 

 

 

http://calendarisstjvt.blogspot.com/


 

 

4. Ompliu els espais requerits. La informació que se sol·licita és la mateixa que es 

demana en una instància tipus de l’Ajuntament. Un cop l’hagueu omplert, 

cliqueu sobre el requadre Enviar que apareix a la part inferior del formulari. 

 

5. Un cop s’hagi enviat, el tècnic/a responsable comprovarà tot el que heu 

sol·licitat i que el motiu de la sol·licitud s’adeqüi a l’equipament demanat. En 

cas de dubte, es posaria en contacte amb vosaltres a través del telèfon i/o el 

correu electrònic facilitat. 

 

6. Podeu comprovar si el dia i hora que necessiteu està disponible o l’estat de la 

vostra reserva al mateix blog, sota l’apartat del formulari. La reserva de cada 

equipament apareixerà amb un color diferent.  

Només heu de baixar la pàgina amb el ratolí i visualitzareu la següent imatge 

amb un calendari. Si seguiu pantalla avall al blog trobareu els calendaris 

corresponents a cada equipament. 

 

 
 

7. Per visualitzar el mes escollit, cliqueu sobre la fletxa blava que apareix en la 

pantalla del calendari (indicat amb                  ).  

Aclariments: 

En cas de que hi hagi una reserva que se solapi amb una de pendent, es 

prioritzarà la que s’hagi realitzat primerament tal i com s’indica a la introducció. 

En cas de dubtes podeu contactar amb:  

Judit Farré, Punt d’Informació Juvenil  

pij.vilatorta@diba.cat   

mailto:pij.vilatorta@diba.cat

