
 
 

  
 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Plaça Marquès de la Quadra N.1 
08504 - Sant Julià de Vilatorta 
 
 
 
Benvolguts/benvolgudes, 
  
  
Des del Consorci d'Osona de Serveis Socials us comuniquem que s’obre la 
convocatòria d’ajuts d’activitats esportives extraescolars que tenen per finalitat cobrir 
les despeses d’activitats esportives que es duguin a terme per infants de 3 a 16 
anys, fora de l’horari escolar i pel curs 2022-2023 a les famílies que es trobin en 
situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials i formen part de la convocatòria. 
 
Us adjuntem un model de carta informativa per si voleu fer-ne difusió al vostre 

municipi. També un enviem adjunt la sol·licitud de la convocatòria i les bases 

reguladores d’ajuts d’activitats esportives extraescolars pel curs 2022-2023.  

 

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorci 
http://ajuts.osonaacciosocial.cat/, directament als respectius ajuntaments de la 
comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci de 
Serveis Socials d’Osona, Edifici Auditorium – C/ Molí d’en Saborit, nº 2, 1er pis, 
Porta 3 – 08500 Vic. El termini  per a presentar la sol·licitud, juntament amb el 
document d’inscripció de l’activitat, i si s’escau, del comprovant de pagament, és de 26 
de setembre al 19 d’octubre de 2022. El comprovant del pagament es pot presentar 
fins al 31 de maig de 2023.   
 
Les sol·licituds que es presentin a l’Ajuntament, s’hauran de fer arribar al 
Consorci d’Osona de Serveis Socials a través de l’EACAT adjuntant tota la 
documentació presentada en un únic document. 
 

NO ACCEPTAREM DOCUMENTACIÓ EN PAPER 
PRESENTADA ALS AJUNTAMENTS 

 
Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i/o aclariment.  Podeu contactar amb 
la Sandra Gallardo trucant al 93 171 00 73 o al correu electrònic 
sgallardoc@cssosona.cat. 
  
 
Salutacions,  
 
 
El President,  
Signat electrònicament  
 
 
 
 

http://ajuts.osonaacciosocial.cat/
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